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প্রস্ুনকল্পমিদং নিবেদয়ামি-__ 

পাপ্ডিত্যের্ভবতা প্রসূুনসদ্বশৈ, বিপ্রো বুধঃ সেব্যতে 

বৈদগ্ধ্যৈগুপসঙ্গতৈশ্চ ভবতা।, জ্ঞানী বৃধে গম্যতে । 
ত্বদৃবৈদদ্ধ্যযশঃসুধাধবলিতাঃ, রাষ্ট্রে প্রধানাঃ জনাঃ 

ত্বদবৈদগ্ধ্যবিভ। প্রকাশয়তু মে, কর্মোদ্যমং জীবনম্ ॥ 
অসংস্কৃতা যথ! বাল! মমৈষা সুজিপিস্তথ] । 
স। যত্তো। ময় তুভ্যং বিদদ্ধায় প্রদীয়তে ॥ 

জ্ঞানতোহ্জ্কানতো বাপি যং করোমিশুভাশুভম্ । 

তৎসন্নদ্ধং ত্বয্ি স্যাস্তং তদেব তবপুজনম্ ॥ 

গ্রস্থকারোহ্হম্ 





উপক্রমণিকা 

শ্রীরামঃ শরণমূ 

আচার্য শ্রীবিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন বিরচিত ভাষাপরিচ্ছেদ-__এক অনুপম গ্রন্থ । 
বৈশেষিক ন্যায়শাস্ত্রে প্রথম প্রবেশার্থী ব্যক্তির পক্ষে একপ উত্তম গ্রস্থ আর 

দ্বিতীয় নাই । যদিও আরও কয়েকখানি প্রাথমিক ন্থায়গ্রস্থ আছেস্*তাহ! 
ভাষাপরিচ্ছেদের মত স্বলিখিত নহে। ইহার সরলতা, বিষয়বিস্তাস, এবং 

রচনাকৌ শল অত্যন্ত স্থচিত্তিত। 

“ভাষাপরিচ্ছেদ” নামটির অর্থ হইল ন্যায়পরিভাষ! গ্রন্থ | পরিচ্ছেদ শবের 

অর্থ হইল সংগ্রহ, আর ভাষ] শব স্যায়পরিভাষা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বর্গ, 

সর্গ, পরিচ্ছেদ প্রভৃতি শব্দের ছ্বার1 যেমন গ্রন্থের বিচ্ছেদ বা মধ্যবর্তী বিরাম 
বুঝায়, সেইরূপ পরিচ্ছেদ শব্দে সংগ্রহ অর্থও অভিধানে পাওয়া যায় । অথবা 

ভাষ। শব্দে হ্যায় পরিভাষা, তাহার ( পরি ) সর্বব ( চ্ছেদ ) খণ্ড অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, 

অনুমান, উপমান ও শব্দ এই পূর্ণ চারিখণ্ড লইয়! যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, 

তাহাই ভাষাপরিচ্ছেদ । 

এই গ্রন্থে বৈশেষিকসম্মত সাতটি পদার্থকে ন্যায়সম্মত কর হইয়াছে । 

ইহা পূর্ববাচার্ধ্যদিগের অনুসৃত পন্থা । ন্যায়দর্শনে যে ষোডশ পদার্থের উল্লেখ 

আছে, তাহার মধ্যে প্রমাণ ও প্রমেয় এই দুইটি পদার্থের বিশ্লেষণই নব্যন্যায়ের 

বৈশিষ্ট্য । 

ভাষাপরিচ্ছেদ-_-সেই পথেরই উজ্জ্বল আলোকন্তস্তরূপে পরিগণিত । 

দ্যায়মতে “বিশেষ” পদার্থ স্বীকৃত না হইলেও এবং বিশেষ পদার্থ স্বীকৃত হওয়ার 

জন্য “বৈশেষিক” এই নামটি দর্শনান্তরের বোধক হইলেও পরবর্তী আচার্যাগণ 

নব্যন্যায়ের মধ্যে বিশেষ পদার্থকে স্থান দিয়! একটি অবশ্য চিত্তনীয় বিষয়ের 

অভাব দূর করিয়াছেন। পরমাণু ও অন্য নিত্যপদার্থগত পরস্পর ভেদকধর্ 
স্বীকার না করিলে মুদৃগারস্তক বীজাণ ও মাষারস্তক বীজাণুগত ভেদের কোনও 

কারণ দেখান যায় না। আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্ম! বিভব পদার্থ চতুষ্টয়ের 

পরস্পর ভেদক ধর্ম এবং আত্মারও পরস্পর ভেদ বোধক ধর্ম না মানিলে বা 

অস্বীকার করিলে ইহাদের পার্থক্য বিশ্লেষণ অসম্ভব হইয়। উঠে। ক্ষিত্যাদি 



জন্যপদার্থে জাতিই ভেদকধর্ম বিদ্যমান থাকায় তাহাতে “বিশেষ” মণনিবার 

প্রয়োজন হয় না। 

স্যায়শান্ত্রের চিন্তাধারাকে অবিচ্ছিন্ন না রাখিলে কেবলমাত্র গ্রন্থপাঠেই 

চরিতার্থ হওয়া যায় না। যেমন ভাষাপরিচ্ছেদ (মুক্তাবলীতে ) বল! হইয়ছে 
যে_ ননু দ্রব্যত্জাতো। কিং মানম্? ঘ্ৃত জতু প্রভৃতিষু দ্রব্যতবাগ্রহাং। অর্থাৎ 
দ্রব্যতু ষে জাতি, ইহার প্রমাণ কোথায় ? দেখা যাইতেছে যে-ঘ্বত কখনও 

কঠিন, কখনও তরল, জতু (গালা) কখনও কঠিন, কখনও তরল, ইহাতে 
দ্রব্ত্বজাতিজ্ঞানের বাধা হইবে কেন? কঠিন হইলে পৃথিবীত্ব, তরল হইলে 

জলত্বজাতি উভয়ভাবেই দ্রব্ত্ব (ব্যাপক ধর্ম) সিদ্ধ হয়। মুক্তাবলীতে শুধু 

বলা হইয়াছে-_-ইহাতে দ্রব্যত্ের জ্ঞান হয় না। কেন হয়না? কারণ কখনও 

পৃথিবীত্ব বা কখনও জলত্ব জ্ঞান হইলে__ব্যাপযজাতির সন্দেহ ঘটিলে ব্যাপক 

জাতির নির্ণয় হয় না। ব্যাপ্যজাতির সন্দেহ ব্যাপকজাতির নিশ্চয়ের প্রতি 

প্রতিবন্ধক, এইসকল কথা চিস্তাসাপেক্ষ। 

মুক্তাবলীতে “ভাবভিন্নত্বমূ অভাবত্বমূ” অভাবের লক্ষণ করিতে যাইয়' 
ভাবপ্রতিযোগিক ভেদরূপ অভাবকে বুঝিতে হইবে, ইহাতে লক্ষ্য ও লক্ষণে 

অন্যোন্তাশ্রয় দোষ হইল । এস্থলে “কিঞ্চিংসন্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতানিরূপকত্বমূ 

অভাবত্বমূ” ইহা বলিতে পারা যায়। সংযোগ সমবায়াদি সম্বন্ধেরও 

প্রতিযোগিতা ও অনুষোগিত1 মানা হয় বটে, কিন্তু তাহা কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন 

হয় না। সম্বন্ধের প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতার সম্বন্ধ স্বীকার করিলে 

সম্বন্ধের অনবস্থা হইয়! পড়ে । আর যদি অভাবত্বকে অখণ্ডোপাধিরূপে ধর 

যায়, তাহ1 হইলে অন্ো ন্যাশ্রয় দোষ ঘটে না। অখগ্চোপাধির লক্ষণ করিতে 

হইলে ধন তর্কজাল বিস্তার করিতে হয়। এজন্য নিতান্ত নিরুপায়স্থলে 

অখত্ডোপাবি স্বীকার করা যার । এইজন্/ কার্য্যত1 বা কারণতাকে স্থলবিশেষে 

অখণ্ডোপাধি মধ্যে ধর হইয়া থাকে । হ্যায়শান্ত্রে কাধ্যত] ও কারণতা জ্ঞানই 

প্রধান বিচার্্যবিষয় । জগংপ্রপঞ্চে কাধ্যকারণভাব শ্যায়শান্ত্রে পৃর্ণভাবে 

স্বীকৃত। বর্ভমান বিজ্ঞনবিদ্গণও জাগতিক বন্তুসমূহের মধ্যে পরস্পর কার্ষ্য- 
কারণভাব উপলব্ধি করিয়াছেন । কার্যযকারণভাব স্বীকার করিলেই নাস্তিকয- 

বাদ খণ্ডিত হইয়। যায় । কি নব্যন্তায় কি প্রাচীনন্যায় অনুমানের প্রামাণ্য ছয়- 

ভাবে স্থাপিত করিয়াছেন, এই কাধ্যকারণভাবের ভিত্তির উপরে। অনুমান 

প্রমাণরূণপে সিদ্ধান্তিত হইলেই ঈশ্বরানুমান প্রমাজ্ঞানের অন্তর্গত হইয়া থাকে। 
এইজন্ত ন্যায়শান্ত্র আস্তিকদর্শন মধ্যে পরিগণিত । 



চার্ববাকদর্শনমতে-_-একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ, ইহ অত্যন্ত স্তুলবুদ্ধির 
সিদ্ধান্ত । অনুমানকে প্রমাণরূপে না মানিলে সংসারে ব্যবহারই চলিতে 

পারে না। বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে-_ প্রত্যক্ষ ও অনুমান-_-এই দুইটি প্রমাণ । 
জৈন ও সাংখ্যমতে-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ। ন্যায়মতে-_ 

প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্ধ এই চারিটি প্রমাণ । মীমাংসামতে-_প্রত]ক্ষ, 

অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ছয়টি প্রমাণ । বেদাস্তমতে 
_ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অভাব এই ছয়টি প্রমাণ । 

যথা-_ 

প্রত্যক্ষমেকং চার্ববাকাঃ কণাদসুগতো পুনঃ। 

অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে পুনঃ ॥ 
স্যায়েকদেশিনোহপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন। 

অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বাধ্যাহঃ প্রভাকরাঃ ॥ 
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট বেদাস্তিনম্তথ। ৷ 

সম্ভবৈতিহাযুক্তানি তানি পৌরাণিকান্ততঃ ॥ 

এইভাবে প্রমাণ সম্বন্ধে মতভেদ থাঁকিলেও ন্যায়শাস্ত্রে অন্যসকল প্রমাণকে 

খণ্ডন করিয়। প্রমাণচতুষ্টয়কেই স্থাপন করিয়াছেন। বৈশেষিকদর্শন যদিও 
ন্যায়দর্শনের সহযোগী, তাহা হইলেও উপমান ও শব্দকে পৃথক প্রমাণ স্বীকার 
ন! করায় উভয় দর্শনের মধ্যে মত ব্যবধান বিদ্যমান। এইজন্য বৈশেষিক- 

দর্শনকে অনেকে অর্ধ বৈশেষিক বা অর্ধ বৌদ্ধমতবাদী বলিয়াছেন । 

বৈশেষিকদর্শন--ধর্ম, ঈশ্বর ও বেদকে প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 

শব্দকে পৃথক্ প্রমাণ না বলিলেও অনুমান প্রমাণান্তগ্গত বলিয় প্রামাণিক 

স্বীকার করিয়াছেন। 

স্যায়শব্দের অর্থ_-পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্য! প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় 

ও নিগমন এই পীচর্টি অবয়ব । এই অবয়ব বাক্য শ্রবণে পরার্থানৃুমানসিদ্ি 
হয়। এইজন্য ম্যায়শকের বৃযৎপত্তি (নি4+ই-+ঘঞ্) নীয়তে প্রাপ্যতে 

অর্থসিদ্ধির্যেন স ন্যায়ঃ। গ্ায়শাস্ত্রের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষবিষয়ে বিশেষ কথা এই 

যে--চক্ষরিন্দ্রিয়কে তৈজস স্বীকার কর] হয়, এবং চক্ষুরিত্রিয় হইতে রশ্মি 
নির্গত হইয়া! আলোক সহকৃত বস্তকে গ্রহণ করে । কিন্তু শ্রবণেক্রিয় আকাশ- 

রূপ বলিয্ন! শব আকাশে উৎপন্ন হইলে সেই শবকতরঙ্গ কর্পে পৌছায় । 
এইভাবে একটি ইন্জরিয় কার্য করে। ত্বগিজ্ঞিয় সহ দ্রব্যাদির স্পর্শ, রসলেজ্ঞিয়ের 



সহিত খাদ্যাদির স্পর্শ হইলে- সেই সেই ইন্দ্রিয়জন্য শীতোফ্াদি বা মধুরাদি 

জ্ঞান হয়। 

অনুমানদ্বার। প্রমাজ্ঞান, উপমান ও আগ্তবাক্য দ্বার] প্রমাজ্ঞান সম্ভবপর 

হইয়! থাকে । এইজন্য এইগুলিও প্রমাণ। প্রমীয়তে অনেন ইতি গুমাণম্। 

যাহাদ্বারা বস্তর ষথার্থ জ্ঞান হয়, তাহাই প্রমাণ। এই প্রমাণদ্বারাই প্রমেয়জ্ঞান 

সম্ভবপর হইয়! থাকে । 

স্যায়শাস্ত্রকে সর্ববশান্ত্রের প্রদীপ বল। হইয়াছে । ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুংপত্তি লাভ 

করিলে সকল শাস্ত্রে প্রবেশলাভ করিবার অধিকার জন্মায় । 

ভাষাপরিচ্ছেদ তাহার প্রথম সোপান । 

এই গ্রন্থের সবিশদ বঙ্গান্ববাদ আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান গোপালচন্দ্র 

তর্কতীর্থ-_ (বদ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ) করিয়াছেন। শ্রীমান ঘথাসম্ভব 

সরল ভাষায় এই পুস্তকের অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবে 
দ্যায়শান্ত্র সতাই জটিল বিষয়। তাহাকে বঙ্গভাষায় সরলভাবে প্রকাশ করা 

দুরূহ, তথাপি শ্রীমান্ তর্কতীর্থ এ বিষয়ে সহজবোধগম্ায করিবার জন্য সবিশেষ 

পাশ্ডিত্যপূর্ণ যক্রগ্রহণ করিয়া আমাদের সকলের আশীর্ববাঁদ ও ধন্যবাদভাজন 

হইয়াছেন। তাহার এই অনুবাদ কতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহা 

ছাত্রগণই উপলব্ধি করিলে গ্রন্থকার ধন্য ও সফলকাম হইবেন। 

ইতি-- 

ডঃ শ্রীজীৰ ন্যায়তীর্ঘ 



নিবেদন 
প্রশস্তপাদমুনিবিরচিত বৈশেষিকসূত্রভান্ত অবলম্বনে সিদ্ধান্তমুক্াবলী 
সমেত ১৬৮-টি কার্িকাবলী বিশ্বনাথ প্রণয়নয়ন করিয়াছেন । জনশ্রুতি আছে 

যে তাহার পৌত্র মতান্তরে শিষ্ঠ রাজীবের অধ্যয়নের নিমিত্ত এই গ্রন্থ বিশ্বনাথ 

রচনা করেন। টৈশেষিকদর্শনোক্ত ভাষার অর্থাৎ সপ্তপদার্খার পরিচ্ছেদ 
(নির্চন ) অথবা ভাষা -পরিভাষা- পারিভাষিক কথা বা শবজসমৃহ সংগ্রহ 
দ্বারা এই গ্রন্থ রচিত হওয়ায় গ্রস্থখানির নামকরণ হইয়াছে “ভাষাপরিচ্ছেদ” । 

সিদ্ধাত্তমৃক্তাবলীতে কারিকাবলীর সবিশদ ব্যাখ্য৷ প্রদণিত হইয়াছে, কারণ 

কারিকাবলীতে সংক্ষিপ্তভাবে সমগ্র ন্যায়শান্ত্রের বীজ নিহিত আছে ব৷ 

সপ্তপদার্থের কথা বল] হইয়াছে, এইজন্য সিদ্ধান্তমুক্তাবলী অধ্যয়ন না করিলে 

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্যকৃরূপে উপলব্ধি হয় না। আর গ্রস্থারভের পুর্বে 

পারিভাষিক শব্দগুলির সহিত পাঠকের পরিচয় ঘটিলে সিদ্ধাক্তমুক্তাবলীর 

বিষয়টি বহুলাংশে সহজবোধগম্য হইয়। উঠিবে। 

দর্শনশান্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ন! থাকিলে এই গ্রন্থের সকল স্থানে সরল বা 

সহজভাবে পদার্থের বিষয়টি পাঠকের অনুভূতির মধ্যে প্রস্ফুটিত বা বিকসিত 

হওয়1 স্বুকঠিন। 
এই গ্রন্থে ব্যাপ্তি, হেত্বাভাস, পক্ষতা ও উপাধি প্রভৃতি বিষয়গুলি *ন্যায়দর্শন” 

হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে । ইহাতে শব ও উপমিতি খণ্ড সম্বন্ধে যাহ! বণিত 

হইয়াছে, তাহাও “ন্যায়দর্শনের” বিষয় । এবং বৈশেষিক পরিগৃহীত দ্রব্যগুণাদি 

সপ্তপদার্থ সম্বন্ধে যাহা! বল হইয়াছে, তৎসমস্তই “ন্ায়দর্শনেরই” প্রতিপাদ্য 

বিষয় । বিশ্বনাথ প্রত্যক্ষের হেতু, করণ ও ব্যাপার নির্ববচনস্থলে ষড়বিধ- 
সংযোগ--সংযুক্তসমবার, প্রভৃতির ব্যাপাররূপে নির্দেশ করিয়াছেন। মৃল 
বৈশেষিকসুত্রে এই ষড়্বিধ সন্নিকর্ষের কথা উল্লেখ নাই। অলোকিকসন্নিকর্ষের 
কথা বিশ্বনাথ সংক্ষেপে বলিয়াছেন । কিন্তু বৈশেষিকসৃত্রে বা তাহার ভাসে 

তিন প্রকার অলৌকিকসন্নিকর্ষের মধ্যে কেবল “যোশগজসন্িকর্ষের” বিষয় 
পক্সিলক্ষিত হয় । অতএব নৈয়াস্িকগণ এ দই প্রকার অলোৌকিকসন্নিকর্ষ 

স্বীকার করেন। অলোকিকসন্নিকর্ষদ্বয়ের বিষয় বঙ্গানুবাদে সবিশদ আলোচন৷ 

করিয়াছি। 



স্যায়শান্ত্রে ব্যুংপিপাস্থ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ উপাদেয় ব৷ উৎকৃষ্ট স্যায়শাস্ত্রের 

সোপানস্বরূপ গ্রন্থ আর পরিদৃষ্ট হয় না। 

প্রত্যক্ষ খণ্ডের পর অনুমান খণ্ডের কথ “অনুমানতত্বন্তায়” হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে। অনুমান খণ্ডটি বিশেষ গৌরবজনক অধ্যায় ও যুক্তিদাঁড়েএর পরিচায়ক। 

স্ায়শান্ত্রে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে পদার্থবিষয়কজ্ঞানের প্রয়োজন। 

পদার্থবিষয়কজ্ঞান করিতে হইলে ন্যায়শাস্ত্রের পারিভাষিক শবগুলির সহিত 

পরিচিতি লাভ একাত্তই দরকার । এইজন্য গ্রস্থারস্তের পূর্বেবেই পারিভাষিক 

শব্দসমূহ লইয়া আলোচন! বা অনুশীলন ০0115 অনস্বীকার্য্য বস্ত। 
পারিভ।ষিক শব্দসমূহের অনুশীলনের ফলে এই গ্রন্থ বা স্যায়শান্ত্রসম্বন্ধে সকল- 

শ্রেণীর পাঠকের একটা ০01701) 1010/16089 গড়িয়া! উঠার সঙ্গে সঙ্গে 

অধ্যক়নে প্ররৃতিও জন্মিবে। 

বাংলাভাষায় এতাদ্বশ একথানি গ্রন্থের অভাব অনুভবকরতঃ বর্ধমান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবংসল উপাচাধ্য মহোদয় ভাষাপরিচ্ছেদের সহজ 

বঙ্গানুবাদের জন্য এবং পারিভাষিক শব্বাবলীর লক্ষণ ও উহাদের অনুবাদ 

করিবার জন্য আমাকে পরামর্শ দেন। সুতরাং ইহার মল উৎস উপাচাধ্য 
মহ্হোদয়। এইজনাই এই গ্রন্থ তাহাকে উৎসর্গ করিলাম। 

এই বিষয়ে নৈয়ায়িকপ্রবর মধুসূদন গ্যায়াচাধ্য ও শ্রীজীবন্থায়তীর্থ মহোদয় 
এবং ব্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষাতত্বের অধ্যাপক ডঃ মিহির সেন 

মহোদয় যথাসম্ভব সাহায্য দ্বারা উপকৃত করিয়াছেন । 

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনাধিকারিক শ্রীরথীক্্কৃমার পালিত 

মহোদয়ের মুদ্রপকাধ্যের পরিচালননৈপুন্, শ্রীমান্ রামসাধন মুখোপাধ্যায়ের 
প্রুফ দেখা কার্য্যে নিরলস সাহায্য ও শ্্রীহলাল ভট্টাচার্যের অদম্য প্রচেষ্টা 

এবং এ বিভাগের অন্যান্য সকলের একান্তিক সহযোগিতা গ্রস্থখানিকে দ্রত 

প্রকাশে সাহায্য করায় সকলকে আমার আতন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই । 

“অযুক্তং যদিহ প্রোক্তমজ্ঞানাদ্! প্রমাদতো। 

দীনে ময়ি দয়ালেশাতং সংশোধ্যং বুধ! ত্বয়া ৮ 

বিনীত-_ 
গ্রন্থকার 



সৃচীপত্রম্ 

বিষয়ঃ পৃষ্ঠ 

পারিভাষিক শব্দাবলী রঃ রঃ এক-ছাপ্লান্ন 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ রে রর ১১৯৭ 

অনুমানখগুমু রা প্র ১৯৮-২৬৭ 

উপমানখণ্ডম্ ৪ ন্ড ২৬৮-২৭০ 

শবখণ্ডম্ পি রি ২৭১৩২ 

স্মরণনিরূপণম্ ক রি ৩২১-৩২৩ 

মনোনিরূপণমূ্ রঃ ৩২৪-৩২৯ 

গুণনিরূপণম্ টি ৩৩০-৪৬১ 

অশুদ্ধি-শুদ্ধি পত্রান্ক 5 বে ৪৬২-৪৬৪ 



প্রথম মুদ্শ 
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পারিভাষিক-শব্া৫ঘগুলির লক্ষণ ও তাহার সবিশদ বঙ্গানুবাদ ॥ 

প্রচলিত ভাষায় একই কথ বা শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত ব! প্রযুক্ত হয়। 

কিন্তু স্যায়শান্ত্রে সের্প চলে না৷ । অপ্রচলিত-ভাষা স্তায়শাস্ত্রে যে কথাটি 
বা শব্দটি একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে পারিভাষিক শব্দ 
বলে। “ভাষা” শব্দের অর্থ-_পারিভাষিক শব্দ, “পরিচ্ছেদ” শব্ধের অর্থ 

হইল সংগ্রহ । স্তরাং পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করতঃ এই গ্রন্থ নিম্মিত 
বা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া “ভাষাপরিচ্ছেদ” নামে অভিহিত হইয়াছে। 

কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের পরিচয় প্রণিত হইল। পারিভাষিক- 

শব্'সমূহের সহিত প্রথমেই পাঠার্থার পরিচয় ঘটিলে পরে গ্রন্থের প্রতিপান্ 
বিষয়টি সহজবোধগম্য হইয়। উঠিবে । 





পারিভাষিক শব্দাবলী 
তর্ক 

শান্তর নিরপেক্ষ বা শান্ত্রকে অপেক্ষা! ন। করিয়া! স্বাধীন বুদ্ধির দ্বার! প্রণোদিত 

তর্ক, কুতর্ক বা বিতর্ক বলিয়া অভিহিত হয় । 

“অনিষ্ট প্রসঙ্গস্তর্কঃ” অনিষ্টের » অনভিমতসাধ্যের প্রসঙ্গ অর্থাং আপতির 

নাম তর্ক। অথব]। অনিষ্টের - সহচারজ্ঞান ব1 ব্যাপ্তিজ্ঞানের গ্তিবন্ধকীভৃত 

জ্ঞানের প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপতির নাম তর্ক। 

যেমন “ধৃমো৷ বহিজন্য+,, এখানে ধূমনিষ্ঠ বহিনজগ্তত্ব সম্ঘন্ধের সামান্যতঃ 
জ্ঞান থাকিলেও উহার বিশেষজ্ঞান অর্থাৎ “ধুম! ন বহিব্যাভিচারী” ধৃম বহি 
ব্যভিচারী নহে এরূপ বিশেষ তত্বটি জানিতে হইলে প্রথমতঃ এ জিজ্ঞাসিত 

পদার্থ সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী দুইটি ধর্ম লইয়া! আলোচন। করিতে হইবে--- 

“অয়্মীদ্ৃশঃ অথবা অয়্মীদ্ুশো ন”* ইহা এরূপ হইবে অথবা ইহা এরূপ 

হইবে না। ষথা-প্ধূমে! বহিনব্যভিচারী ন বা” ধুম বহির ব্যভিচারী হইবে 
অথবা হইবে না৷ এরূপ সংশয় যখন উপস্থিত হইবে, তখন এ সংশয়কে সুদৃঢ়ভাবে 

বিনষ্ট না করিতে পারিলে “ধূমো! বহিজন্/”? ধুম বহি হইতে উৎপন্ন হয় এরূপ 
জ্ঞান প্রমাণিত হইবে না। 

অথব। যেমন আ'ত্মপদার্থসম্বন্ধে সামান্যভাবে জ্ঞান থাকিলেও উহার বিশেষ- 

জ্ঞান অর্থাৎ “আত্মা নিত্য” এই বিশেষতত্বটি জানিতে হইলে প্রথমতঃ 

“অয়মাত্মা অনিত্যো ন বা” এইরূপ বিরুদ্ধভাবাভাবকোটিছয়রপসংশয 

উপস্থাপিত করিতে হইবে, পরে এ সংশয়কে স্ুদঢুভাবে বিনষ্ট করিতে ন 

পারিলে “অরমাত্মা নিত্য”, এরূপ জ্ঞান প্রমাণিত হইবে না। অতএব 

ব্যভিচারের শঙ্কা! দুরীকরণের জন্য অনুকূল তর্কের আবশ্যক । 

বাহার সংসার ও মোক্ষ স্বীকার করেন, তাহাদের মতে “আত্মা নিত্য” 

ইহা স্বীকার করিলে সংসার ও মোক্ষের উপপতি হইবে। কিন্তু আত্মা 

অনিত্য এরপ স্বীকারে উহ সম্ভব হইবে না। অতএব “আত্ম হইল নিভ্যবস্ত, 

কিন্ত অনিত্য বস্ত নহে” এরূপ অনুকূল তর্ক ব্যভিচারসংশকসকে বিনষ্ট কষ্ি্ন। 

পারিভাষিক শব্বাবলী এক 

৯ 



হেতুর দ্বার। সাধ্যবস্ত সাধনে সহায়তা করেন এইজন্য তর্কে অনুমান প্রমাণের 
সহায়ক বা সহকারী বলা হয়। কিন্তু অনুকূল তর্ক স্বয়ং প্রমাণ নহে। 

অনেকস্থলে যখন প্রমাণবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় প্রমাণ তাহার 

প্রতিপাদ্যতত্ব প্রকাশ বা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় না, তখন ব্যভিচারু- 

সংশয় নিরাকরণের জন্যই অনুকূল তর্কের একান্তই আবশ্যক হয়। 
তর্কের আকার এইরূপ হইবে--“এই পদার্থ এইরূপ হইবে, এতত্তিন্ন হইবে 

না” “ধূম বহিজন্য হইবে, ধূম বহি ব্যভিচারী হইবে না” । 

নৈয়ায়িক কোন বিষয়ে প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর প্রমাণবিষয়ে 

বিপর্যয়শক্কা! ব৷ ব্যভিচারশঙ্কা -তাহার অভাব বিষয়ে সৃদুঢ় সংশয় উপস্থিত 

হইলে যে পধ্যন্ত কোন অনিষ্টেরর_অনভিমতসাধ্যের বা ব্যাপ্ডিজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধকীভূতজ্ঞানের আপত্তি এ সংশয়কে বিনষ্ট করিতে ন1 পারে, সে পর্য্যস্ত 

তদ্ঘিষয় প্রমাণিত হয় না । এঁ অনিইআপতি দ্বার' প্রমাণের সৃদ্বচ সংশয় বিনষ্ট 
হইলে পর প্রমাণের সংশয়রূপ অন্তরায় না থাকায় প্রমাণ তখন স্ববিষয়ে_স্ব স্ব 

সাধ্যসাধনে গুবৃত্ত হইয়! ফল সম্পাদন করে বা তত্বনিশ্চয় উৎপন্ন করে । অতএব 

দেখা যায় যে-_প্রমাণবিষয়ে যুক্তাযুক্ত বিচাররূপ “তর্ক” ব্যভিচারসংশয় 

বিনষ্ট করিয়। প্রমাণের উপপত্ি বিধান করে । এবং তদ্দ্বারা পরস্পর বিরোধী 

ধন্মদ্বয়ের মধ্যে একতর ধর্মকে অনুজ্ঞাকরতঃ প্রবর্তমান প্রমাণকে অনুগ্রহ 
করেন। অর্থাং উৎকট সংশয়বশতঃ প্রমাণ স্ববিষয়ে নিব্যাপার ছিল, এখন 
ংশয়রূপ অন্তরায়কে বিনষ্ট করিয়া] প্রমাণকে ব্যাপারবিশিষ্ট করে । তখন 

তর্কানৃগৃহীত প্রমাণ তত্বনির্ণয়ে সমর্থ হয় । 
যদিও সংশয়ের পরই জিজ্ঞাসা জন্মায়, তথাপি অনেকস্থলে জিজ্ঞাসার 

পরও সংশয় জন্মায়, সেই সংশয়ই তর্কোপস্থিতির অঙ্গ । তর্ক সেই সংশয়ের 

পরম্পর-বিরোধী ধন্ম দুইটির মধ্যে একটির নিষেধ দ্বারা অপরটিকে প্রমাণের 

বিষয়রূপে অনুজ্ঞা করেন। সুতরাং যে বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হয় বা উপস্থিত 

হয়, সেই বিষয়েই তর্কও উপস্থিত হয় । এইজন্য যে বিষয়ে সংশয় নাই, সে 

বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হয় না। এই নিমিত্তই সংশয়কে তর্কোপস্থিতির অঙ্গ 

বল! হয়। প্রমাণবিষয়ে সংশয় নিরাশই হইল তর্কের ফল। ইহাই তর্কের 
অনুগ্রহ বলিয়। কথিত । 

উদয়ানাচার্য্য বলিয়াছেন-__ “অনিফীপ্রসঙ্গস্তর্কঃ। তাফিকরক্ষাকার 

মতে প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ আপত্তি, অনিষ্ের আপত্তিকে তর্ক বলে । অনিষ্ট 

দুই ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



তুই প্রকার--(১) যাহা প্রমাণসিদ্ধ, ভাহার পরিত্যাগ । (৫২) যাহা অপ্রামাণিক 

তাহার গ্রহণ । যেমন কেহ বলেন--জল পান করিলে পিপাসা নিবৃত্ত হয় না । 

এই কথা শুনিয়! অন্য ব্যক্তি আপত্তি করিলেন--যদি জল পান করিয়া! পিপাস! 

নিবৃত্ত না হয়--পীঁতজল পিপাসার নিবর্ভক যদি ন! হয়, তাহা হইলে পিপাস্ু- 
ব্যক্তিরা জল পান না করুক্ অর্থাং তাহারা জল পান করেন কেন? এখানে 

পিপাসু ব্যক্তিরা জল পান করিয়। থাকেন, ইহ। প্রতাঃক্ষপ্রমাপসিদ্ধ এবং ইহা 

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই প্রমাণসিদ্ধ পদার্থের পরিত্যাগরূপ 

অনিষ্ট প্রসঙ্গ বা আপত্তি করায় “তর্ক” হইল । 

আবার কেহ কেহ বলেন- জল পান করিলে এ জল অন্তর্দাহ জন্মায়। 

তখন এই কথা শুনিয়। অপর ব্যক্তি বলিল--জলপান করিলে যদি পীতজল 
অন্তর্দাহ জন্মায়, তাহ! হইলে আমারও পীতজল অন্তর্দাহ উৎপাদন করুকৃ। 

আমিও তে] জল পান করিলাম আমার অস্তার্দাহ জন্মায় নাই কেন? এখানে 

আপত্তিকারীর “অন্তর্দাহ” অগ্রামাণিক। এই অপ্রামাণিক স্বীকারের প্রসঙ্গ 

বা আপত্তি প্রদর্শন করায় উহাকেও তর্ক বলে। 

বিশ্বনাথ বলিয়াছেন--“অবিজ্ঞাততত্বেহর্থে কারণোপপত্তিতঃ উহন্তর্কঃ”। 

কারণ শবের অর্থ ব্যাপ্য। উপপত্তি শবের অর্থ আরোপ । উহশব্দের অর্থ 

তর্ক-আপত্তি। 

ব্যাপ্য বা আপাদক পদার্থ থাকিলেই ব্যাপক বা আপাদ্য থাকিবে। 

স্বৃতরাং সেখানে ব্যাপ্যের বা আপাদকের আরোপবশতঃ ব্যাপকের বা 

আপাদ্যের আরোপ বা আপত্তি কর! যায় । অতএব ব্যাপ্য ব হেতুর আরোপ- 

বশতঃ যে ব্যাপক বা সাধ্যের আরোপ হয় তাহাকে তর্ক বলে। 

যে ব্যাপক ব! আপাদ্য প্রমাণসিদ্ধ, সেখানে তাহার আরোপ বা আপত্তি 

হয় না। যেহেতু এ আপত্তি হইল ইফ্টাপত্তি যেমন পর্বতে বহ্ছি ও ধৃম 
উভয়ই আছে। | 

এখন যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে-_যদি পর্ববতে ধুম থাকে তাহ! হইলে 
বহিও থাকুক এরূপ আপত্তি তর্ক বলিয়া কথিত হয় না। যেহেতু পর্বতে 
বহর আপতি হইল ইঞ্টাপতি। 

অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে--যেখানে ব্যাপক বা আপাদ্যের অভাব- 

নিশ্ক়্ আছে, সেইস্থলে ব্যাপ্যের বা আপাদকের আরোপবশতঃ ব্যাপকের বা 

আপাদ্যের যে আরোপ হয়, ভাহাকেই তর্ক বলে। 

পারিভাষিক শবাবলী তিন 



আরোপ দুই প্রকার-_আহার্য্যাক্বক ও অনাহার্য্যাত্ক। কৃত্রিম বা 

মিথ্যাভ্রমকে আহার্য্য বলে। এবং অকৃত্রিম ব! বাস্তবভ্রমকে অনাহার্যয বলে। 

যেখানে প্রতিবন্ধক জ্ঞানসত্বেও ইচ্ছাপূর্বক আরোপ হয় তাহাকে আহীর্ষ্য- 

ভ্রম বলে। “বাধকালীনেচ্ছাজন্যত্বমাহাধ্যত্বম ।” আর যেখানে প্রতিবন্ধকীতৃত 

যথার্থজ্ঞান জন্মায় নাই সেই ভ্রমকে অনাহার্য্য ভ্রম বল! হয় । 

তর্কের লক্ষণে যে আরোপের কথা বল! হইয়াছে, তাহা আহার্্যাত্মক ভ্রম | 

তর্ক শব্দের অর্থ আপত্তিবিশেষ । যেমন জলে বহি ও ধূম নাই ইহা! আমি 
জানি। তথাপি যি কেহ “জলে ধুম আছে” এই কথা বলেন। তখন 

প্রতিবাদী এই বলিয়! আপত্তি প্রকাশ করিবেন যে--“জলে যদি ধূম থাকে 

তবে বহিও থাকুকৃ' । এখানে ব্যাপ্য বা আপাদক ধূমের আরোপ করিয়া 

ব্যাপক বা আপাদ্য বির যে আরোপ হইল উহ্হাকে তর্ক বলে। এখানে এ 

দুইটি আরোপই ইচ্ছাপ্রসুক্ত হুইয়াছে। যেহেতু জলে ধূম ও বহিঃ নাই, একথা। 
জানিয়াই এরূপ আরোপ কর] হইয়াছে। অতএব উহ! আহার্য্যাত্মক 

আরোপ। 

যে কোন পদার্থের আরোপ করিয়া ততপ্রযুক্ত যে কোন পদার্থের আরোপ 
তর্ক নহে। যেমন কোন ব্যক্তি “এই গৃহে হস্তী থাকে” এই কথা বলিলে, যদি 

কেহ বলেন যে--“যদি এই গৃহে হস্তী থাকে, তবে অশ্বও থাকুক্”* এরূপ 
আরোপ তর্ক বলিয়! পরিগণিত হয় না। যেহেতু হস্তী অশ্বের ব্যাপ্য নহে 

অর্থাং হস্তী থাকিলেই অশ্ব থাকিবে এরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। এইজন্যই 

আপত্তিবিশেষই তর্ক নামে কথিত এই কথা বলা হইয়াছে। 

আপত্তি বা তর্কস্থলে ব্াপ্য আপাদক বলিয়া এবং ব্যাপক আপাদ্য বলিয়। 

গণ্য হয়। ব্যাপকাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যাভাব নিশ্চয় হয়, এই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান 

অনুমিতি বলিয়৷ কথিত । 

একটি সর্তসাপেক্ষতত্ব, যাহার বিপরীতকেই সত্য বলিয়া লোকে জ্ঞাত 

হয়--তর্ক নামে অভিহিত হয়। অথবা উহা! আনুমানিক সিদ্ধান্ত গৃহীত 
বলিয়াও কথিত হইয়। থাকে । যথা ষখন “গ”কে “ঘ” নয় বলিয়। নিশ্চিতভাবে 

জ্ঞাত হওয়! যায়, তখন ক-*খ এই অনুমানের ভিতিতে গ-্" ঘ এইরূপ সিদ্ধান্তে 

উপনীত হওয়] যায়, এই অনুমানটি তখন তর্ক বলিয়া! কথিত হয় । 

তর্কের উদ্দেশ্য একটি সাধারণতত্বের নির্ভূুলত] নিশ্চয় করা বা যাচাই 

চার ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



কর1। যদি “ক” খহ্য় তাহা হইলে “গ' ঘহুইবে। কিন্তু 'গ' তো কদাপি « 

হয় না, স্বৃতরাং সেইজন্য “ক” খ নহে। 

আম্বীক্ষিকী বিদ্যা তর্কের ব1 তর্কশান্ত্রের সকল তত্ব প্রকাশ করিয়াছে। 

বিচার দ্বারা ধর্ম নির্ণয়ের মত ব্রহ্ম নির্ণয়েও বেদাত্ত শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক 

আবশ্যক । শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ে প্রমাণসহকারী তর্ক আবশ্যক ॥ তর্ককে পরিত্যাগ 

করিয়। কেহই শান্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন না । বিচার দ্বার! যাহার] শাস্ত্র 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মত প্রতিষ্ঠী করিয়াছেন, তাহার সকলেই তর্ককে 

অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন-_তর্ক দ্বার! 

মনন কর্তব্য । তর্কের আরও বক্তব্যবিষয় অনেক থাকিলেও কলেবরবৃদ্ধির 

ভয়ে এইখানেই তর্কের কথ সমাপ্তি করিলাম ॥ 

ফলমুখগৌরব 
যেস্থলে গৌরব স্বীকার না করিলে কোন গত্যন্তর বা উপায় নাই সেই 

গোৌঁরবকে ফলমুখগোরব বলা হয় । 
যথা___যেস্থানে ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞান ও পক্ষধন্মতাজ্ঞান এই দুইটি জ্ঞান 

স্বতন্ত্ররপে অনুমিতির কারণ হয়, সেস্থানেও “সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষ” এরূপ- 

বিশিষটজ্ঞান কল্পিত হয় এবং তাহ হইতে অনুমিতি উংপন্ন হয় । এখানে উক্ত 

দুইটি কার্যযকারণভাব স্বীকার করায় যে গৌরব উৎপন্ন হইতেছে তাহা 
দোষাবহ নহে । যেহেতু উহা ফলমৃখগোরব বলিয়! কথিত হয় । 

এবং “নিষাদ্-স্থপতিং যাজয়েং” এখানে “নিষাদদিগের” এরূপ যষ্ঠী 
তংপুরুষ সমাসনিম্পন্ন অর্থ স্বীকৃত হইলে লক্ষপাশক্তি স্বীকারের প্রয়োজন হয় 
বলিয়৷ এরূপ অর্থ স্বীকার ন। করিয়া “নিষাদ জাতীয় স্থপতি” এরূপ কর্মধারয় 

সমাসনিম্পন্ন অর্থ কঞ্সিত ব' স্বীকৃত হয়। 

যদি বল নিষাদ শবের দ্বার! চণ্ডালজাতিবিশেষ বোধিত হয় । সুতরাং 
উহাদের বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকায় উহাদের পক্ষে যাজনক্রিক্না৷ সম্ভব 

নহে, অতএব “নিষাদস্থপতিং যাজয়েং” এই বাক্যার্থের অন্থয়ের বা বোধের 

অনুপপত্তিহেত লক্ষপাবৃতি স্বীকৃত হইবে। 
এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু “নিষাদ স্থপতিং যাজয়েং” এই বাক্য 

হইতেই অবগত হওয়া যায় যে-_নিষাদের বেদবিদ্যার় অধিকারিতা আছে 

এরূপ কল্পিত হয় । এখানে লক্ষ্যার্থ স্বীকার কর! অপেক্ষ। লাঘববশতঃ শক্যার্থ 

পারিভাষিক শবাবঙী পাচ 



স্বীকার করা হইয়াছে । নিষাদের বেদবিদ্যায় অধিকারিতা কল্পনা ব্যতীত 
অন্ত কোন উপায়ে উক্ত বাক্যের মুখ্যার্থান্বয়ের বা বোধের উপপত্তি হয় ন। 
বলিয়। উক্ত কল্পনাজনিত গৌরবের ফলমৃখগোরবত্ব হইয়াছে। 

চালুনীন্যায় 
চালুনী ব1 ছাকুনীর উদাহরণ দ্বার! প্রদশিত হইতেছে যে কি করিয়া বা 

কেমন করিয়া লক্ষ্যবস্তুটি কোন না কোন ছিদ্রপথ দ্বার। বহিষ্কৃত হয়-_লক্ষণের 

বাহিরে চলিয়। যায় । 

যথা-দ্রব্যারস্ভের অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণে দ্রব্যাধিকরণে বর্তমান অভাবের 

প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ধর্মবত্বই কারণত্ব । কারণের লক্ষণ এইভাবে না 

বলিয়। “কেবল দ্রব্যাধিকরণে বর্তমান অভাবের অপ্রতিযোগী কারণ” এরূপ 

কারণের লক্ষণ বলিলে-_সকল বস্তই ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাদৃশ অভাবীয় প্রতিযোগী 

হইয়। উক্ত কারণের লক্ষণে অসম্ভব দোষ উৎপন্ন হয়। সেই অসম্ভব দোষের 

প্রকারটি এইরূপ--মনে কর--দণ্ুসামান্ত ঘটপামানের প্রতি কারণ। এখন যদি 

ঘটাধিকরণবৃত্তিঅভাবপদে তদ্দণ্ডের অভাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে তদ্দণ্ড 

এ অভ।বের প্রতিযোগী হয় । আবার যদি এতদ্দণ্ডের অভাব গৃহীত হয়, 

তখন এতদৃদণ্ড উক্ত অভাবের প্রতিযোগী ইইবে। এইভাবে চালুনীন্যায়ে 

ক্রমশঃ ক্রমশঃ সকল দণ্ডই উক্ত অভাবের প্রতিযোগী হইবে, অপ্রতিযোগী আর 

কেহ হইবে না। 

স্যায়শান্ত্রে “চালুনীন্যায়ের” ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ এভাবে প্রদশিত হইয়াছে। 

চালুনীর ছিদ্রপথ দ্বার] যেমন ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমগ্র বস্তটিই বহিষ্কৃত হুইয়। যায় । 

স্থায়শান্ত্রের সকল লক্ষ)পদার্থই সেইরূপ ক্রমশঃ ক্রমশঃ অলক্ষ্যে চলিয়া যায়। 

সুতরাং এইভাবে সেখানে অসম্ভব দোষ আসিয়। উপস্থিত হয় । কেমন করিয়। 
লক্ষ্যবস্তগুলি অলক্ষ্যে চলিয়া যায়, সেই পদ্ধতিটি পাঠকের নিকটে সহজ 

সরলভাবে বুঝাইবার জন্যই নৈয়ায়িক চালুনীন্যায় এই পারিভাষিক শকুটি 
প্রয়োগ ব। ব্যবহার করিয়াছেন। 

জীবনযোনিযত্ব 
যক্ত তিন প্রকার-- প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। কর্তূমিচ্ছা চিকীর্ষা, 

ইহ! আমার যত্রসাধ্য ও ইহাদ্বার] ইঞ্টসাধন হইতে পারে এপ জ্ঞান প্রবৃতির 

হয় ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



প্রতি কারণ। নৈয়ায়িক ইফ্টসাধনতাজ্ঞান গ্রবৃত্ির প্রতি কারণ এই কথা 

বলেন। অন্নপাকাদি অগ্নিসন্নিধানে অবস্থানাদিহেতৃ উহ! আপাততঃ র্লেশাদির 

জনক বলিয়! বোধিত হইলেও অন্নাদি ভক্ষণরূপ বলবদিষ$ আছে। সৃতরাং 

মধ্যবর্তী অগ্রনিসন্নিধানে অবস্থান প্রভৃতিকে ক্লেশ বলিয়া গণনা না করিয়। 
লোকে তাহাতে প্রবৃত হয়। 

“ইহা! অনিষ্টের সাধন” এই জ্ঞান নিবৃতির প্রতি কারণ । যেমন বিষয়ুক্ত 

অন্নভোজনাদি । 

যে যত্র জীবনের ষোনি-__কারণ তাহাকেই জীবনযোনিযত্ব বলে। জীবন- 

যোনিষত্র ষাবজ্জীবন বর্তমান থাকে । এ যত ইন্ড্রিয়ের অগোচর | উহা 

শরীরে প্রাণসঞ্চারের প্রতি কারণ। 

করণ 
একটি কাধ্যের অনেক কারণ বা! কারণকৃট থাকে । ভাহার মধ্যে 

কতকগুলি কারণকে সাধারণ এবং কতকগুলি কারণকে অসাধারণ বল হয়। 

সকল কার্যের উৎপত্তিতে যে সকল কারণের অপেক্ষা থাকে সেইসকল 

কারণ সাধারণ কারণ বলিয়৷ অভিহিত । ঈশ্বর, ঈশ্বরীয় জ্ঞান, ইচ্ছ। ও প্রযতব, 

কাল, দিক্, অদৃষ্ট ও ততৎকার্ষ্র প্রাগ্ভাব এই আটটি কারণ কাধ্যমাত্রের 

প্রতি সাধারণ কারণ বলিয়! কথিত। ইহাদের কার্যতাবচ্ছেদকধন্ম কাধ্যত্ব। 

কার্যের উৎপত্িতে যে কারণটি ব্যাপারবিশিষ্ট হুইয়। কার্য্যের অসাধারণজনক 

হয় তাহাকে করণ বলে। অসাধারণ কারণের কাধ্যতাবচ্ছেদ কধর্ম ঘটত্ব- 

পটত্বাদি। প্রত্যক্ষজ্ঞানে চক্ষরাদি ইত্জ্রিয়সমূহ করণ। উপমিতিতে সাদৃশ্- 

জ্ঞান করণ, অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ ও শাববোধে পদজ্ঞান করণ। 

ব্যাপার 
“তজজন্যত্বে সতি তজ জন্যজনকে৷ হি ব্যাপার2।” যে কারণের দ্বারা 

উৎপন্ন হইয়া! এ কারণের দ্বার! উৎপন্ন কাধ্যের জনক হয় তাহাই ব্যাপার 

বলিয়! অভিহিত হয় । যেমন অনুমিতিতে পরামর্শ হইল ব্যাপার, উপমিতিতে 

অভিদেশবাক্যার্থের ম্মরণ ব্যাপার । পরামর্শ ব্যাণ্তিজ্ঞানজগ্য হইয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান- 

জন্যঅনুমিতির জনক হয়। 

কুঠারসংযোগ, কুঠারজদ্য হইয়া কুঠারজদ্যছেদনক্রিয়ার জনক হয়। 

কপালদ্বয় সংযোগ, দণ্ডাদি কারণজন্য হইয়। দণ্ডাদিকারণজন্য ঘটের জনক হয়। 

পারিভাষিক শব্দাবলী সাত 



নাম্তরীয়ক 
নাস্তরীয়ক শবের অর্থ মধ্যবর্তী । কোন ইফীবস্ত লাভ করিতে হইলে কর্ম 

করিতে হয়, কর্ম হইল /রুশসাধ্যবস্ত । কর্ম ও ফলঙ্গাভ বা ইষ্টোংপত্তি এই 
দুইটির মধ্যে উৎপন্ন দৃঃখই নাস্তরীয়ক শবের অর্থ । যেমন অন্নাদি লাভ 

করিতে হইলে পাকক্রিয়ার আবশ্যক । চুল্লীতে জলচাউলা দিসহ স্থালী সংস্বাপন, 
কাষ্ঠাদি আহরণ, অগ্নিপ্রস্থলন, ঘটন প্রভৃতি ছঃখপ্রদকার্্যকলাপের নামই 
পাকক্রিয়৷ । এই পাকক্রিয়া কষ্টসাধ্য । সুতরাং পাকক্রিয়া ও অন্নলাভ 

ইহাদের মধ্যবর্তীস্থলে পাকক্রিয়াজন্য যে ছুঃখ উৎপন্ন হয়, সেই দুঃখই 
নাস্তরীয়ক পদবাচ্য। 

নোদন।- যে সংযোগ হইতে শব উৎপন্ন হয় না তাহা! নোদনাখ্যসংযোগ 

বলিয়া কথিত । যেমন মেষদ্য়ের সংযোগ । 

পরমমহৎ্পরিমাণ ও অপরুগপরিমাণ 
পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যই বিভ্ৃপদবাচ্য। যে পরিমাপের সীমা নাই 

অসীম বা অনন্ত তাহাকে পরমমহংপরিমাণ বলে । যথা আকাশ, কাল, 

দিক্ ও আত্মা। বিভ্ুপদার্থ কোথাও থাকে ন!। 

বাহার! “নিত্যসংযোগ”, স্বীকার করেন তাহার। বলেন-_বিভ্ৃপদ্ার্থ নিত্য- 

সংযোগসন্বন্ধে পরস্পর পরম্পরে থাকে অর্থাং আকাশ বৃত্তি করে দিক্, 

কাল ও আত্মাতে। দিক্ বৃত্তি করে আকাশ, কাল ও আত্মাতে। কাল 

বৃত্তি করে আকাশ, দিক্ ও আত্মাতে। এবং আত্মা বৃত্তি করে আকাশ, 

দিক্ ও কালে । 

কোন কোন পণ্ডিত বলেন--আকাশ, দিক্ ও আত্মা কালিকবিশেষণতা- 

সম্বন্ধে বৃত্তি করে। যাহাকে কোন প্রকারে ত্যাগ কর! যায় না ব ষাহাকে 

পরিত্যাগ করিয়া এক মুহুর্ত থাক। চলে না৷ তাহাই নিত্য। এইজন্ধ নিত্যবস্ত 

সকল সময়ে সর্বভূতের আশ্রয় বলিয়। উহার! ব্যাপকহেতু বিভ্বুপদবাচ্য। 

যে পরিমাণের সীমা আছে অর্থাৎ পরিমিত, সেই সীমিত পরিিমাণকে 

অপকৃষ্ট বা ক্ষুদ্র পরিমাণ বলে। পৃথিব্যাদি মূর্ত দ্রব্যের পরিমাণ হইল 

অপকৃহ্ট। এইজন্যই অপকৃষ্ট পরিমাণবত্বং মৃূর্ভত্বং এরূপ মুর্তের লক্ষণ 

অভিহিত হইয়াছে। 

আট ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



বিপ্রতিপত্তিবাক্য 
'“শব্ব নিত্য অথব। অনিত্য,' এরূপ বিরোধীবাক্য বা বিরুদ্ধ কোটিছয়ের 

উপস্থাপক বাকাকে বিপ্রতিপতি বা বিরোধীবাক্য বলে । যথা জ্ঞানপ্রামাপ্য, 

তাহার অপ্রামাণ্যের অগ্রাহক যাবৎজ্ঞানগ্রাহকসামগ্রী ন বা ইত্যকারক 

বিপ্রতিপতিবাক্য। বিপ্রতিপতিস্থলে কোটিদ্বয়ের স্মরণের পর সংশয়ের 

মানসজ্ঞান হয়। বিপ্রতিপত্তি, সংশয়ের প্রতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কারণ না 

হইলে পরম্পরাসম্বন্ধে কারণ হয়। জ্ঞানের প্রামাণ্যসংশয়বশতঃ বিষয়ের 

ংশয় হয় অর্থাৎ '“'ভভানমিদং গ্রমা ন বা” এরূপ জ্ঞানের প্রামাণ।সংশয় হইলে 

বিময়েরও সন্দেহ হইয়া! থাকে । এইভাবে ব্যাপ্যের সংশয় হইতেও ব্যাপকের 

সংশয় হয় । 

ংশয়মাজ্রেরই প্রতি ধর্মীর জ্ঞান বা ধর্্সার সহিত ইন্দ্রিয়সঙ্লিকর্ষজ্ঞান 
সাধারণ কারণ। 

বিসংবাদি প্রব্ত্তি ।__বহিচবোধে বহি আনয়নে প্রবৃত্ত ব্যক্তি যদি বহি ন। 

পায়, তাহা হইলে এ প্রবৃতি বিসংবাদিপ্রবৃত্তি বলিয়! অভিহিত হয় । 

সংবাদিপ্রবত্তি।--যদি কোন ব্যক্তি বহিচ্ঞানে বহি আনয়নে প্রবৃত 

হয় ও সেই প্রবৃতি যদি চরিতার্থ হয়, তাহ] হইলে এ প্রবৃতি সংবাদিপ্রবৃত্তি 

বলিয়৷ কথিত হয়। 

অপোছ 
অপ. অপগত, উহ-তর্ক, তর্কাভাব । ততিল্লাবৃতিত্বমপোহঃ। নীলাকার 

ও পীতাকার ইহার! অভিন্ন হইলেও নীলত্ব ও পীতত্ব এই ধর্মছয়ের পরস্পর 

ভেদ থাকায় উক্ত ধর্মাদ্বয়েরও ভেদ স্বীকার করিতে হইবে । নীলত্ব, নীলভিন্ন- 
বস্ততে অবৃত্তি করে । 

অব্যাপ্যরৃতি 
“স্বাধিকরণবৃত্যত্যন্তাভাবপ্রতিযোশিত্বমব্যাপ্যবৃতিত্বম্ 1৮ যে পদার্থ নিজের 

অধিকরণে বর্তমান অভাবীয় প্রতিযোগী হয়, সেই পদার্থ অব্যাপ্যনৃতি বলিয়! 

কথিত । অথাৎ যে পদার্থ স্বাধিকরণের একদেশাবচ্ছেদে বর্তমান থাকে 

এবং অপরদেশাবচ্ছেদে তাহার অভাব থাকে সেই পদার্থ অব্যাপ্যরৃতি বিয়া 

গণ্য হয়। যেমন কপিসংযোগ বৃক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে ঘর্ভমান থাকে এবং হৃক্ষের 

পারিভাষিক শবাবলী নয় 
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মবলাবচ্ছেদে কপিসংযোগের অভাব থাকে । এই অভাবের প্রতিযোগী 
কপিসংযোগ বলিয়! উহ] অব্যাপ্যহৃত্তিরূপে গণ্য হয় । 

অলৌকিকসন্নিকর্ 
ইত্ট্রিয়ের সহিত এতাদ্বশ বিষয়সমৃহের সন্নিকর্ষ স্বীকারের প্রয়োজন হয় । 

যে সকল বিষয় ইঞ্জিয় সমীপবর্তী ও ইন্্িয়াভিমুখে অবস্থিত হয় নাই। এমন 
কি ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের সময়ে যে সকল বিষয় উৎপক্নই হয় নাই, অথবা! সেই 

ইন্ছ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য বস্ত নয়। এতাদৃশ বিষয়সমূহের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের 

উপপতির নিমিত্ত ইন্ড্রিয়সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ 

সন্নিকর্ষ সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া! এই সন্নিকর্ষকে অলোৌকিক- 

সন্নিকর্ষ বলা হয়। অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্তপ্রত্যক্ষ অলৌকিকপ্রত্যক্ষ বলিয়া 

কথিত হ্য়। অলোকিকপ্রত)ক্ষের উপপত্তির জন্য সামান্যলক্ষপাণ্রত্য।সত্তি বা 

সন্নিকর্ষ, জ্ঞানলক্ষপাপ্রত্যাসত্তি ও যোগজপ্রত্যাসত্িি এই তিনটি সন্নিকর্ষ 

ইন্ড্রিয়ের ব্যাপাররূপে স্বীকৃত হয় । 

সমানানাং ভাবঃ সামাম্যং এইরূপ যৌগিক অর্থেই সামান্য শব্দ ব্যবহৃত 

হইয়াছে । সামান্য শব্েের অর্থ-__সদ্ৃশ অনেক আশ্রয়ে জ্ঞায়মান ধর্ম । এই 

ধর্মশবদ্বার] দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও জাতি সকলপদার্থই বোধিত হয় । সেইজন্য 

সামান্যশবের দ্বার] নিত্যধর্্ম ঘটত্বাদি ও অনিত্যধর্ ঘটাদি দ্রব্য, রূপা দিগুণ 

গৃহীত হয় । জ্ঞায়মানসামান্য কিংবা! সামান্যের জ্ঞান তখনই ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ 

হইবে । যে সময়ে এ সামান্তের কোন আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়ের লৌকিকসন্নিকর্ষদ্বারা 

জ্ঞান উৎপন্ন হইবে । লৌকিকসন্নিকর্ষ ব্যতীত অন্ত কোন উপায়ে সামান্যের 

জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহ! ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হইবে ন1। পদার্থটির পরিচয় হইল এরূপ 

- কোন ঘটের সহিত চক্ষুর সংযোগ হওয়ার পর উক্ত ঘটের মত দেশাস্তরস্থিত 

ও কালান্তরস্থিত অনন্ত সকল ঘটেরও চাক্ষষপ্রত্যক্ষ হয়। দেশাস্তরস্থিত বা 

কালান্তরস্থিত ঘটসমূহ যদিও চক্ষুঃসংযৃক্ত হয় না তথাপি চক্ষুঃসংমুক্ত ঘটটির 
যেমন প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়, সেরূপ অন্যান্য ঘটসমুহও প্রত্যক্ষ হয় । কিন্তু উক্ত 

প্রত্যক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে-_চক্ষঃসংযুক্ত ঘটাদির প্রত্যক্ষ লৌকিক বলিয়া 
কথিত, যেহেতু এ প্রত্যক্ষ চস্কঃসংযোগরূপ লোঁকিকসঙ্লিকর্ষের দ্বার1 উৎপন্ন 

হয়। আর দেশাস্তরস্থিত ব। কালাস্তরস্থিত ঘটাদির প্রত্যক্ষ অলৌকিক 

বলিয়! কথিত হয়, যেহেতু উক্ত প্রত্যক্ষ অলোৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন 

দশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হয়। এই অলৌকিকসন্নিকর্ষই সামান্যলক্ষণসন্লিকর্ষ বলিয়া অভিহিত । চচ্ষুঃ- 

সংযুক্তঘটের ঘটত্ব অথবা ঘটত্বের জ্ঞানই সামাগ্লক্ষণসন্লিকর্ষ । এ ঘটত্ব সকল 

ঘটে সমবায়সন্ন্ধে থাকে বলিয়া! সন্নিকর্ষ হয় এবং ঘটত্বের জ্ঞান স্ববিষয়ভূত- 

ঘটত্বসমবায়সন্থন্ধে সকল ঘটে থাকায় সম্িকর্ষ হয়। 

প্রাচিননৈয়ায়িক সামান্প্রকারজ্ঞানকে সম্নিকর্ষ বলেন । এবং নব্যনৈয়ায়িক 

সামান্যবিষয়কজ্ঞানফে সন্নিকর্ষধ বলেন। প্রাচীনমতে চক্ষুঃসংযুক্তঘটের 

লোকিকগ্রত্যক্ষ হওয়ার পর অন্যান্য--দেশাস্তয়স্থিত বা কালান্তরস্থিত ঘটের 

অলোকিকপ্রত্যক্ষ হয় । প্রথমে ঘটত্বপ্রকারকচাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়, তাহার পর 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্য দেশাত্তরস্থিত ব৷ কালাত্তরস্থিত ঘটের 

অলোকিকচাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় । 

আর নবীনমতে ঘটের অলোকিকচাক্ষুষের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্ত ঘটের 

অলোৌকিকপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। যেহেতু এই মতে ঘটত্ববিষয়কজ্ঞানই সন্নিকর্ষূপে 

স্বীকৃত। ঘটত্ববিষয়কজ্ঞান অন্যান্য ঘটের প্রত্যক্ষে অলোকিকসম্নিকর্ষ হয় 

বলিয়া লোৌকিকপ্রত্যক্ষসময়ে অলোৌকিকপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। 

কোন ঘটের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হওয়ার পরক্ষণে ঘট, ঘটত্ব ও সমবায়ের 

নির্ধিবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়। এই নিরধ্বিকল্পক প্রত্যক্ষে ঘটত্ব বিষয় হয় বলিয়া 

তাহাকে ঘটত্ববিষয় কজ্ঞান বলা হয়। নিধ্বিকল্পক প্রত্যক্ষের পরক্ষণে যখন 

চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটের সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়, এ নিবিবিকল্পকঘটত্ববিষয় কড্ঞান 

সন্নিকর্ষ হওয়ায় তখনই অন্যান্য ঘটেরও অলোকিকপ্রত)ক্ষ হইয়! যায়। 

এইভাবে চক্ষুঃসংযুক্তধটের লৌকিকগ্রত্যক্ষ এবং অন্তান্ত ঘটের অলোকিকপ্রত্যক্ষ 

একই সময়ে উৎপন্ন হয়। 

নব্যনৈয়ায়িক বলেন-_ঘটত্বের নিধ্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে চক্ষুঃসংযোগরূপ 

লৌকিকসঙ্লিকর্ষজন্য ও ঘটত্বজ্ঞানরূপ অলোৌকিকসন্িকর্ষজন্য যে প্রত্যক্ষাত্মক 

জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাদ্বশ প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানে চক্ষুঃসংযুক্ত ঘট ও দেশান্তরস্থিত বা 

কালান্তরস্থিত অপর সকল ঘট বিষয়রূপে গণ্য হয়। উক্ত একটি তাদৃশ 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানে যাবতীয় ঘট বিষয় হইলেও উক্ত ঘট প্রত্যক্ষজ্ঞানটি একজাতীয় 

বা সমানজাতীয় নহে। যেহেতু উক্ত হটপ্রত্যক্ষজ্ঞানটি চক্ষুঃসংযুক্তঘটাংশে 

সবিকল্পক বলিয়া! পরিচিত এবং অপর সকল ঘটাংশে নিব্বিকক্পক বলিয়া 

পরিজ্ঞাত। যদিও সকল বা যাবতীয় ঘটের ধর্ম ঘটত্ব সিদ্ধপদার্থ এবং ঘটত্বের 

সহিত ঘটতে সম্বন্ধ সমবায় ও সিদ্ধবস্ত এবং চক্ষুঃসংমুক্ত-হটপ্রত্যক্ষের পূর্ববর্তী 

পারিভাষিক শব্দাবলী এশার 



নির্ধিকল্পকজ্ঞানে ঘট, ঘটত্ব ও সমবায় এই তিনটি বস্তই বিষয়রূপে স্বীকৃত 

হইয়াছে । তথাপি যাবতীয় বা সকল ঘটবিষয়ক উক্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানের চক্ষঃ- 
সংযুক্ত ঘটভিন্ন সকল ঘটাংশে নিব্বিকল্পকত্ব অবস্থই স্বীকার করিতে হইবে । 
যেহেতু সম্বন্ধের প্রত/ক্ষজ্ঞানের প্রতি সন্বন্ধীর প্রত্যক্ষত্ভান কারণ হয় । চক্ষঃ- 
সংযুক্ত ঘটভিম্ন অপর সকল ঘটে ঘটত্বের সম্বদ্ধরূপে সমবায়ের প্রত্যক্ষাআক- 

জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যেহেতু চন্ষুঃসংযুক্তঘটভিন্ন সকল ঘটের সন্বন্ধীরূপে 

ভান ন৷ হওয়ায় তন্নিষ্ঠসমবায়সন্বন্ধেরও প্রত্যক্ষাত্মকড্তান হইতে পারে না। 
এবং জ্ঞান সম্বন্ধবিশিষ্ঠ ন হইলে সে জ্ঞান সবিকল্পক বলিয়া অভিহিত হয় না। 

এই কারণেই স্বীকার করিতে হইবে ব1 এইস্থলে পদার্থের জ্ঞানগত পার্থক্যের 
পরিচয়টি চিন্তাসহকারে পরিজ্ঞাত বা অবগত হইতে হইবে যে- চক্ষুসংফোগরূপ 

লোৌকিকসন্নিকর্ষজন্ত ও ঘটতবভ্ঞানপূর্ববক অলৌকিকসঙ্লিকর্ষজন্য একই জময়ে 

সকল ঘটবিষয়ক একটি প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও উক্ত প্রত্যক্ষা আ্ক- 

জ্ঞানটি চক্ষঃসংযুক্তঘটাংশে সবিকল্পক এবং চক্ষঃসংযুক্তভিন্ন সকল ঘটাংশে 
নিব্বিকক্সকজ্ঞান বলিয়। স্বীকৃত হয় । 

লোৌকিকসন্নিকর্ষস্থলে যেমন সন্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুষোগী স্বীকৃত হয়, 
অলোকিকসঙ্লিকর্ষ সামান্যলক্ষপাদিস্থলেও সেইরূপ সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও 
অনুযোগী স্বীকার কর! প্রয়োজন বা কর্তব্য। চক্ষঃসংযোগাদিলোৌকিক- 
সম্নিকর্মস্থলে এ সকল সম্বন্ধের প্রতিযোগী হয় চক্করাদি ইন্দ্রিয় এবং অনুযোগা 

হয় ঘটাদিবিষয়। আর অলোকিকসন্নিকর্ষস্থলে সামান্যকে সম্বন্ধ বলিয়। 
স্বীকার করিলে অথবা! সামান্তজ্ঞানকে সম্বন্ধ বলিয়! স্বীকার করিলে এ সম্বন্ধের 
প্রতিযোগী হয় ইন্ড্রিয় এবং অনুযোগী হয় সামান্যের আশ্রয়ভূত পদার্থ । 

সামান্য সন্নিকর্ষ বলিয়! স্বীকৃত হইলে ইন্ত্রিয়বৃত্তি প্রতিযোগিতার 

নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে স্ববিয়কজ্ঞানবিষয়সংযোগ । এখানে স্বশবের দ্বার ঘটত্ব- 

সামান্য গৃহীত হইবে । অতএব স্ববিষয়কভ্ঞানপদে ইন্ড্রিয়স্লিকৃষ্ট বা] ইন্ড্রিয়- 
সংযুক্ত ঘটে ঘটত্বের জ্ঞানগ্রাহা, এই ঘটত্বজ্ঞানের বিষয় হইয়াছে ঘট, এই সংযোগ 

ইন্দ্রিয়ে আছে বলিয়। ঘটত্বসামান্তসন্বদ্ধের প্রতিযোগী হইল ইন্দ্রিয় । এবং 
ঘটাত্বাদি-সামান্য সম্বন্ধ বলিয়। স্বীকৃত হইলে অনুযোগিতার নিয়ামক হইবে 
সমবায় । ঘটত্বসামান্যসন্ন্ধের অনুযোগী হইল ঘটত্বাদি সামান্যের আশ্রয়তূত 
পদার্থ ঘট। তাদৃশ ঘটরূপ অনুযোগ্গীতে ঘটত্বাদিসামাগন্ত সমবায় সন্বন্ধেই থাকে । 

আর যদি সামান্তের জ্ঞান সন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হয় তাহা! হইলে প্রতি- 

বার ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবল্গী 



যোগিতার নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে স্ববিষয়বিশিষখসংযোগ | স্বশকে ঘটতজ্ঞান 

গৃহীত হইবে, ঘটত্বজ্ঞানের বিষয় হইল ঘটত্ব, এবং ঘটত্ববিশিষট ঘটের সংযোগ 

ইঞজ্িয়ে আছে বলিয়া! ইঞ্জ্িয় প্রতিযোগী হইল। এবং সামান্যন্ঞানকে 

সম্নিকর্ষ বলি! স্বীকার করিলে স্ববিষয়সামান্যাশ্রয়তা হইবে অনুযোগিভার 
নিয়ামক । স্বপদে ঘটত্ৃজ্ঞান গ্রহণীয় । ঘটত্বজ্ঞানের বিষয় হইল সামান্য 

ঘটত্ব, এবং ঘটত্বের আশ্রয়ত। ঘটে থাকায় ঘট অনুযোগী হইয়!ছে। 
এইরূপে সামান্য সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইলে ধূলীপটলে ধূমজ্ঞান হইলেও 

স্ববিষয়কজ্ঞানবিষয়সংযোগ প্রতিযোগিতার নিয়ামকসন্বন্ধ হইবে এবং 

অনৃষোগিতার নিয়ামকসন্বন্ধ হইবে সমবায় । এখানে স্বশন্দের দ্বার ধৃমত্বসামান্য 
গৃহীত হইবে । স্ববিষয়কজ্ঞান হইল ইস্ত্রি সংসৃক্ত-ধূলীপটলে ধূমত্বজ্ঞান। এই 
জ্ঞানের বিষয় হইল ধুলীপটল, ধুলীপটলের সহিত সংযোগ ইন্ড্রিয়ে আছে। 

আর ধূমত্বসামান্ত ধূমে সমবেত বপিয়! ধূমনিষ্ঠানুযোগিতার নিয়ামক সন্বন্ধ 
হইয়াছে সমবায় । এইভাবে সামান্জ্বানের সন্নিকর্ষত্ব স্বীকারমতেও বুঝিতে 
হইবে । সামান্তজ্ঞান বহিরিক্ট্রিয়ের সন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হইলে প্রতিযোগিতার 

নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে স্ববিষয়বিশিষউসংযোগ । কিন্তু সামান্যজ্ঞান অন্তরিক্জ্িয়- 

মনের সন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হইলে স্ববিষয়বিশিষ্টসংযোগ প্রতিযোশিভার 

নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে না। তখন মনোবৃতি প্রতিযোগিতার নিয়ামক সম্বন্ধ 

হইবে স্বাশ্রররসংযোগ । বুদ্ধিস্থখহ্ঃখাদি হইল মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় । বুদ্ধিত্ব- 
জ্ঞান, সৃখত্বজ্ঞান, ছুঃখত্বজ্ঞন সকল বৃদ্ধিসুখদুঃখাদির অলৌকিক প্রত্যক্ষের 

সন্নিকর্ষ হইবে । এই সন্নিকর্ষের প্রতিযোগী হইবে মন। স্বাশ্রয়সংযোগ 

হইবে প্রতিযোগিতার নিয়ামক । স্বপদে বুদ্ধিতব-সুখত্ব হুঃখত্বজ্ঞান | এই জ্ঞানের 

আশ্রয় হইল আত্মা, যেহেতু বুদ্ধিসখদুঃখাদি হইল আতত্মগত ধর্শা। আত্মার 

সংযোগ মনে থাকে বলিয়া অলৌকিক প্রত্যক্ষসন্লিকর্মস্থলে স্বাশ্রয়সংযোগ- 

সম্বন্ধে মন প্রতিযোগী বলিয়া গণ্য হয় । 

কেহ কেহ জ্ঞায়মানসামান্তকে সন্গিকর্ষ বলেন। প্রাচীননৈয়ায়িক 

সামাগ্ প্রকারকজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বজেন। নব্যনৈয়ায়সিক সামান্যবিষয়কজ্ঞানকে 
সন্নিকর্ষ বলেন। 

সামান্তকে সন্নিকর্ষ বলয়! স্বীকার করিলে যে সময়ে কোন অনিত্য 

সামান্যের অনুপস্থিতিহেতু উক্ত অনিত্যসানান্যের অরমাত্মকজ্ঞ'ন উৎপন্ন হয়। 

সে সময়ে অনিত্যসামান্তের প্রকৃত আশ্রয়ত্বত স্তর অলৌকিকগ্রত্যক্ষা্মক- 

পারিভাষিক শকাবলী তের 



জ্ঞান উৎপন্ন হন না। যেহেতু উক্ত অলৌকিক প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের কারণ 
অনিত্য সামান্তরূপ সামান্থলক্ষণসন্লিকর্ষ সেই সময়ে বর্তমান থাকে না। 

সামান্যশব্দের দ্বার] অনিত্য, দ্রব্য, গুপাদিও বোধিত হয় একথা পুর্বে বল! 

হইয়াছে । সামান্পদবাচ্য জন্বদ্রব্যাদি অনিভ্যহেতু সর্ববদ। বর্তমান থাকে না 

বলিয়া তাহার অবিদ্যমানতায় ত্রমকালীন তাহার প্রকৃত আশ্রয়ভূত বস্তুর 

অলৌকিক প্রত্যক্ষাত্মকজ্জানের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। অতএব ভ্ঞায়মান 
সামান্য সন্নিকর্ষ বলিয়। স্বীকৃত হইতে পারে না। 

প্রাচীননৈয়ায়িকমতে সামান্তপ্রকারকজ্ঞানকে সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ বলিয়া 

স্বীকার করিলে সামাম্যবিশেষ্যকজ্ঞানের পর উৎপন্ন অলোৌকি কগ্রতঃক্ষা ক্সক- 

জ্ঞানের উংপতি হয় না। অথচ সামাম্ববিশেষ্যকজ্ঞানের পর সামান্যাশ্রয়ের 

অলোৌকিকপ্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ। এখন সামান্ত প্রকারকঞ্জানের সন্নিকর্মত্ব- 

স্বীকারে সামান্যবিশেষ্যকজ্ঞানের পর জাত অলোকিক-প্রত্যক্ষের অনুংপত্তি 

হয়। এই নিমিত্ত নব্যনৈয়ায়িক সামাহ্যবিষয়কজ্ঞানকেই সামান্যলক্ষণ- 
সন্নিকর্ষ বলিয়া! স্বীকার করিয়াছেন। 

যদি বল সামান্যলক্ষণসয্মিকর্ষ স্বীকারে যদি একটি ঘটের প্রতাক্ষকালেই 

সকল ঘটবিষয়ক জ্ঞান হয়, একটি ধুমপ্রত্যক্ষসময়েই সকল ধুমবিষয়ক জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়, একটি পদার্থের দর্শনকালেই তজৃজাতায় সকল পদার্থের জ্ঞানের 

উৎপতি হয়, এক প্রমেয়ের প্রত্যক্ষকালেই সকল এ€মেয়ের জ্ঞান হয়, সুতরাং 

সামান্তলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকারে সকলের সর্বজ্ঞতার আপতি হয় । এরূপ কথা 

বলিতে পার] যায় না। যেহেতু সকল পদার্থ বিষয়ক সামান্যলক্ষণসঙ্লিকর্ষ- 

জন্য জ্ঞানের দ্বারা সর্বজ্ঞত্ব লাভ কর! যায় না। কারণ সর্ববজ্ঞতব লাভ করিতে 

হইলে সকল পদার্থ বিষয়ক বিশেষজ্ঞান লাভ কর! প্রয়োজন । সামাম্যলক্ষণ- 

সন্নিকর্ষদ্বারা তাদৃশ বিশেষজ্ঞান লাভ হয় না। বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগা হীজ্ঞানই 

বিশেষজ্ঞান। লৌকিক সম্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান চক্ষুঃসংযুজ 
ঘটাংশে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হওয়ায় চস্ষঃসংযুক্ত ঘটজ্ঞানটি বিশেষজ্ঞান 
বঙলগিয়া! কথিত হয় । কিন্তু অলৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বার] উৎপন্ন জ্ঞান ঘটসংযুক্ত 
ভিন্ন দেশান্তরস্থিত ব। কালাম্তরস্থিত ঘটে বিশিষ্ট-বৈশিষ্টাবগাহী নয় বলিয়। উক্ত. 

জ্ঞান বিশেষজ্ঞানরূপে পরিগণিত হয় না। বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহীজ্ঞানে 

সম্বন্ধী দুইটির ও সম্বন্ধের জ্ঞান অপেক্ষা করে। কিন্তু অলোৌকিকসন্লিকর্ষজন্থ 

চক্ষুঃসংযুক্ত তন্ন সকল ঘটজ্ঞানে ঘটত্বরূপ সন্বন্ধী ও সমবায় সম্বন্ধ পূর্ব্বে জ্ঞাত 

চৌদ্দ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



থাকিলেও অন্যতর সন্বন্ধী চক্ষুঃসংঘৃক্তভিন্ন ঘট পরিজ্ঞাত না থাকায় উক্ত জ্ঞান 
বিশিহ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হয় না। 

নব্যনৈয়াপ়িক বলেন সামান্লক্ষণসন্নিকর্ষ অন্থবীকার করিলে মন্থানস, 

চত্বর ও গোষ্ঠ কয়েকটি স্থানে ধূম ও বহিচর সাহচর্য্য দর্শনের দ্বারা পৃথিবীর 
যাবতীয় সকল ধূমে বহিতর সাহচর্য্যনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। 
উক্ত সাহচধ্যের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে-_প্রত্যক্ষুষ্ট ধূমের মত 
পৃথিবীর সকল ধূমই বহ্চির ব্যাপ্য কিংবা এতাদ্বশ কোন ধৃম আছে, ষে ধূম 

বহর ব্যাপ্য নহে, স্বৃতরাং স্বতঃসিদ্ধ ধুমোবহি্ ব্যাপ্যঃ নব এরূপ সংশয়ের 
অনুপপত্তি হয়। যেহেতু প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধূমে বহ্ির ব্যাপ্তি নিশ্চয় থাকিলে 
প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধূমে বহিব্যাপ্যতের সংশয়জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। আর 
প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধম ভিন্ন অজ্ঞাত ধৃমের বহি ব্যাপ্যত্বের সংশয় উৎপন্ন হয় এরূপ 

কথাও বলিতে পার৷ যায় না। যেহেতু সংশয়ে ধন্সিজ্ঞান হইল কারণ, 
প্রত্ক্ষদৃষ্ট--ধৃম ভিন্ন ধূম পরিজ্ঞাত না হইলে ধূমে। বহিব্যাপ্যে! নবা এরূপ 
সংশয় জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। মহানস, চত্বর প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে মাত্র ধুম 

জ্ঞাত হইয়াছে, পৃথিবীর যাবতীয় সকল ধুম পরিজ্ঞাত হয় নাই। স্ৃতরাং 
ধূমো! বহিছব্যাপ্যো ন বা এরূপ সংশয়ের উপপত্ি হয় না। 

কিন্তু সামান্যলক্ষণসম্নিকর্ষ স্বীকার করিলে মহানস, চত্বর প্রভৃতি স্থানে 

ধূমের লৌকিকপ্রত্যক্ষের পর জ্ঞায়মানধুমত্ব অথব] ধূমত্বজ্ঞানরূপ সামান্- 

লক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারা পৃথিবীর সকল ধৃম জ্ঞাত হওয়ায় উক্ত সকল ধূমে বহর 

ব্যাপ্যত্বনিশ্চয় ন1 থাকায় ধূমে বহিব্যাপ্যত্বের সংশয়ের উপপতি হয়। 

এবং সামান্যলক্ষণসম্মিকর্ষ অস্বীকার করিলে-_দুরবর্তী ব্যক্তি পর্ববতে ধৃম 
দর্শন ব প্রত্যক্ষ করিয়। পর্বতে বহর যে অনুমান করে, সেই অনুমানের 

অনুপপত্তি হয় । কারণ পর্ববতে বহির সহিত ব্/প্তিবিশিষ্ট ধূমের জ্ঞ/নরূপ 
পরামর্শাত্মক জ্ঞান উক্ত অনুমানের কারণ হয় । তাদ্বশ পরামর্শজ্ঞান পর্ববত স্থিত- 

ধূমে পর্ববতস্থিতবহিগর ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হয়। কিন্তু পর্ববতস্থিত বহি ও ধূম 

ইন্ড্রিয়সন্নিকৃষ না হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুপপত্তিবশতঃ উক্ত অনুমানেরও 
অনুপপত্তি হয় । স্ৃতরাং উক্ত ব্যাপ্ডিজ্ঞানের উপপত্তির জন্য সামান্তলক্ষণসম্ি কর্ষ 
স্বাকার করিতে হইবে । মহানস, চত্বর প্রভৃতি স্থানে বহর সহিত ধূমের 
সাহচর্য্যরূপ ব্যাপ্তির প্রতাক্ষাত্মকজ্ঞানকালে বহিতত্বসামান্যলক্ষণসন্লিকর্ষের 
দ্বারা ও খুমত্ব সামান্যলক্ষপসঙ্লিকর্ষের ছার! দেশান্তরস্থিত বা কালাত্তরস্থিত 
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সকল বহি ও সকল ধূম ইস্জিয়সমিকৃ হওয়ায় সকল বহিচর সহিত সকল 

ধূমের সাহচর্যের অলোৌকিকপ্রত্যক্ষ হয়। তাদৃশ অলৌকিক প্রত্যক্ষজন্য 
অন্য সময়ে পর্ববতীয়ধূম পরিলক্ষিত হইলেই উক্ত ধূমে পর্ববতীয়বহ্ির পুর্বব- 
জ্ঞাত ব্যাপ্তির স্মরণ হয় এবং তজজন্য পর্ববতে! বহিব্যাপ্যধূমবান্ ইত্যাকারক 
পরামর্শাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং এই পরামর্শজ্ঞান হইতে পর্বতে বহির 

অনুমান হয় । অতএব এই অনুমানের উপপত্তির নিমিত সামাদ্যলক্ষণসন্নিকর্ষ 
রূপ অলোৌকিকসন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার কপ্সিতে হইবে । 

এবং ন্যায়বৈশেষিকমতে সকল তেজের সামাম্তাভাব প্রসিদ্ধ পদার্থ অন্ধকার 

বলিয়া! অভিহিত হয়। অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ 

বলিয়া! তমঃপদার্থের প্রত্যেক্ষের প্রতি সকল তেজের জ্ঞান হইল হেতু । সুতরাং 

পৃথিবীর সকল তেজের জ্ঞানের উপপত্তির নিমিত্ত সামান্যলক্ষণসন্লিকর্ষ স্বীকার 

করিতে হইবে । তাহা হইলে কোন একটি তেজের প্রত্যক্ষ হইলে জ্ঞায়মান 

তেজস্ত্ব অথবা তেজন্ত্ব জ্ঞানরূপ সামান্যলক্ষণসন্মিকর্ষের দ্বার! সকল তেজের জ্ঞান 

উৎপন্ন হওয়ায় তজ্জন্য অভাবাত্মক তমঃপ্রভ্যক্ষেরও উপপতি হয়। এবং এইভাবে 

প্রাগভাবের উপপতির জন্য সামান্যলক্ষণসম্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

যে বস্ত ব1 পদার্থ এখনও উৎপন্ন হয় নাই, সেই অনুংপন্ন পদার্থ প্রাগভাবের 

প্রতিযোগী । প্রতিযোগীর জ্ঞান অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ। অনুংপন্ন বা অজাত 
প্রতিযোগী পদার্থের সহিত ইন্ট্রিয়ের লৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে পারে না। 

সেই অনুৎপন্নপ্রাতিযোগীর সহিত ইন্ড্রিয়ের জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ অবনত দ্বীকাধ্য 
বস্ত হইলেও সামাশ্যলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার না করিলে জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকৃত 

হয় না। তথাহি কোন একটি পটের লৌকিকগ্রত্যক্ষের পর জ্ঞায়মান 
পটত্বরূপ অথবা পটত্বজ্ঞানরূপ সামান্ত লক্ষণসন্লিকর্ষের দ্বার অনৃৎপন্ন ও বিনষ্ট 
প্রভৃতি সকল পটের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর জ্ঞান লক্ষণসম্িকর্ষের দ্বার 

প্রাগভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণীভূত তংপ্রতিযোগ্ী পটাদিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

অব্যাপ্যত্বসহন্ধ 

“স্বাভাববদৃবৃত্তিত্বমব্যাপ্যত্বম্” অর্থাং স্বাভাবাধিকরণতানিবূপিতা বৃত্তিতা বা 
আধেয়তারূপসন্বস্কই অব্যাপ্যত্বসম্বন্ধ বলিয়া কথিত । যেমন গোত্ব অব্যাপ্যত্ব- 

সম্বন্ধে অশ্বত্বে থাকে । এখানে স্বপদের দ্বারা গোত্ব গৃহীত হয়। তথাচ 
গোত্বাভাবাধিকরণে অশ্বে অস্বত্ব থাকে অর্থাৎ গোত্বাভাবাধিকরশীতৃত- 
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অশ্বনিরূপিতবৃতিত অশ্বত্বে থাকে । এই ক্রমে অব্যাপ্যত্বসন্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ 

পদার্থও পরম্পরে বৃত্তি করে। 

জ্ঞানলক্ষণীসন্লিকর্ষ 

এখন জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের পরিচয় প্রদশিত হইতেছে। 

জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্য - জ্ঞানই সন্নিকর্ষরূপে প্রত্যক্ষের কারণ হয়। লক্ষণ 

শবের অর্থ--স্বরূপ । জ্ঞানস্বরূপ সন্নিকর্ষই জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ। এই হইল 

স্মৃতিরূপ। শ্মৃতিরূপজ্ঞানের দ্বার] পূর্ববজ্ঞাত কোন বস্ত বা পদার্থ বর্তমান- 

কালিক জ্ঞানবিষয়ীভূতপদার্থের প্রকার বা বিশেষণরূপে ইন্ত্িয়সমিকৃষট 

হইলে উক্ত স্মৃতিরূপ জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোকিকসন্নিকর্ষ বলিয়া অভিহিত 
হয়। যে পদার্থট ইন্দ্রিয়সন্সিকৃষ্ট যোগ্য নহে তাদৃশ পদার্থ এই জ্বানলক্ষণরূপ 

অশোৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বার ইন্দ্রিয়সন্মিকৃষট হইয়া! থাকে । বস্তর উৎপন্ন জ্ঞান 

আত্মবৃত্তি সংস্কারের উৎপাদক বা জনক হয়, সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়। স্মৃতি 

জন্মায় । এই স্মৃতিরপ জ্ঞান অলোকিকসন্নিকর্ষূপে পূর্ববজ্ঞাত পদার্থকে 

জ্ঞানবিষয়ীভূতপদার্থের প্রকার বা বিশেষপভাবে পরিচয় করিয়। দেয় । 

যথা-দুরে অবস্থিত অনাঘ্রাত চন্দনকাষ্ঠথণ্ড দেখিয়া “সুরভি চন্দনম্” 
এরূপ জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বার। উৎপন্ন হয়। অর্থাং কোন ব্যক্তি কর্তৃক 

নাসিকাসংযুক্তচন্দনসমবায়রূপ লোৌকিকসন্নিকর্ষের ছার! চন্দনকাষ্ঠের গন্ধ 

গৃহীত হইয়াছে । উক্ত গন্ধজ্ঞানজন্যসংস্কার সেই ব্যক্তির আত্মাতে উৎপন্ন 
হইয়াছে । অন্য সময়ে সেই ব্যক্তি দরে অবস্থিত অনাঘ্রাত চন্দনকাষ্ঠখণ্ড 
দেখিলে “সুরভি চন্দনম্” এরূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় উক্ত জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণ- 

সন্নিকর্ষদূপ অলোকিকসন্নিকর্ষের দ্বার] হয় । দুরস্থিত চন্দনকার্ঠের গন্ধ যদি 
নাসিক! ইন্্রিয়ের দ্বার! পৃর্বেবের মত গৃহীত হইত তাহ] হইলে উক্ত গন্ধের জ্ঞান 

অলোকিকসন্নিকর্ষের দ্বার! উৎপন্ন এরূপ কথা বলা! যাইত না। চন্দনসৌরভ- 
বিষয়কসংগ্কারবিশিষব্যক্তির দ্ূরদেশে অবস্থিত অনাপ্রাত চন্দনকাষ্ঠের সহিত 
চক্ষরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে পর “সুরভি চন্দন” এরূপ প্রত্যক্ষাত্মক 

জ্ঞান হয়। এই প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানে চন্দনের বিশেষণ রূপে সৌরভের ভান 

হয়। কিন্তু চক্ষঃসংমুক্ত চন্দনের সৌরভ গৃহীত হয় না। কারণ সৌরভ হইল 
চক্ষুরিত্র্রিয়ের অগ্রাহ্য বস্ত এবং চন্দনকাষ্ঠ চক্ষরিক্ট্িয়ের গ্রহণযোগ্য বস্ত । 
এখন সৌরভের জ্ঞানোৎপত্তির জন্য জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোৌকিকসঙ্গিকর্ষ স্বীকার 
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করিতে হইবে । এই চন্দনকাষ্ঠ দর্শনের পূর্বেবে পরিজ্ঞাত ষে চন্দনকা্ঠথণ্ডের 
সৌরভ অনুভূত হইয়াছিল, সেই সৌরভবিষয়ক-অনুভবজন্য আত্যবৃত্তি সংস্কার 
উদ্ধৃন্ধ হইয়া মৌরভবিষয়ক ম্মরণ উৎপন্ন করে । এই স্মৃতিরূপ জ্ঞান স্বাবিষয়ী- 

তবতসো'রভকে দৃশ্যমান চন্দনকাষ্ঠের বিশেষপরূপে চক্ষঃসন্নিকৃষ্ট করে। পূর্বব- 
জ্ঞাত সৌরবিষয়ক স্মৃতিজ্ঞান ব্যতীত পূর্ববজ্ঞাত সৌরভকে দৃশ্যমান চন্দনকাষ্ঠের 
বিশেষণরূপে চক্ষুঃসংযুক্ত করিবার জন্য স্মৃতিরূপ জ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষণরূপ 

অলোকিকসন্নিকর্ষ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এইভাবে 
প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানে “সঃ*__-সেই এরূপ ভানের জন্য, এবং অনুব্যবসায়জ্ঞানে 

ঘটপটাদি ভানের জন্য এবং অভাব প্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর ভানের জন্যও 

জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষরূপ অলোকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে । 

যথা--“সোহয়ং দেবদত্তঃ” এরূপ প্রত্যয়কে প্রত্যভিজ্ঞা বলে । এখানে 

“সঃ” এই পদের দ্বারা বোধিত তত্ব! এবং অয়ম পদের ছ।র1 বোধিত ইদস্ত এই 

দুইটি প্রথমান্তপদ “দেবদত্তঃ” এই বিশেষ্তপদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত 

হইয়াছে । স-ততাপদের দ্বারা দেবদত্ের পূর্ববকালিনত্ব বা দেশাস্তরাবস্থিততব 

বোধিত হইতেছে । অয়ম্-ইদস্তপন্জদর দ্বার! দেবদত্তের বর্তমানকালিনত্ব ও 

সম্মুখস্থিত্ব বোধিত হইতেছে, অতএব দেবদত্তের মত ইদস্ত চক্ষুঃসংযুক্ত 

হওয়ায় ইদস্তবিশিষ্ট দেবদত্ত চক্ষ:সংযোগরূপ লৌক্কিসন্নিকর্ষের দ্বারা 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হইতেছে। কিন্তু তত্া-পুর্ববকালিনত্ব ও দেশান্তর- 

বস্থিতত্ব বিশেষণপদটি চক্ষুঃসংষোগরূপ লৌকিকসম্িকর্ষের দ্বার] প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
বিষয় হয় না বলিয়। জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

আমি পূর্ব্বে দেবদত্তকে কলিকাতায় দেখিয়াছিলাম, দেবদরত্তের সেই 

প্রত্যক্ষজ্ঞানজন্য আমার দেবদত্তবিষয়ক সংস্কার আছে। তাহার পর পুনরায় 
দেবদত্তকে বর্ধমানে দর্শন করায় “সোহয়ং দেবদত্2” এরূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
তাহাই প্রত্যভিজ্ঞা নামে কথিত। এখানে বিশেষ্য-দেবদত্তের বিশেষণীভূত 

“স”-ততা। অর্থাৎ পূর্ববকালিনত্ব ও দেশাস্তরাবস্থিতত্বের চস্কঃসংযোগরূপ 

লৌকিকসন্নিকর্ষ হয় না। বর্তমানকালে পুনদর্শনসময়ে সম্মথস্থিত দেবদত্তের 
সহিত চক্ষঃসংযোগ হওয়ায় দেবদতের পুনর্দশনজাত সংস্কার উদৃবুদ্ধ হইয়। 
স্মরপাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করে। উক্ত ম্মরণাত্মক জ্ঞান নিজ বিষয় পূর্ববকালিনত্ব 

ও দেশান্তরাবস্থিতত্বকে বর্তমান অগ্রদেশস্থিত দেবদত্তের বিশেষণরূপে চক্ষুঃ- 
সম্লিকৃষ্ট করে । উক্ত দেশাস্তরাবস্থিতত্ব ও পুর্ববকালিনত্বরূপ স--ততা দেবদত্ের 

আঠার ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিশেষণপদের চক্ষুঃসম্মিকৃষ্ণীর উপপত্তির নিমিত জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোকিক- 

সন্নিকর্ষের একান্তই গ্রয়োজন । 

অনুব্যবসায়জ্ঞানের উপপত্তির নিমিত্ত ও জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোকিকসন্নিকর্ষ 
অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে । 

নিব্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে সবিকল্পকজ্ঞান হয়, সবিকল্পকত্ঞান ব্যবসায়- 
জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। উক্ত জ্ঞান স্ববিষয়কে প্রকাশিত করিলেও নিজকে 

প্রকাশিত করিতে পারে না বলিয়! অপর জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। যে জ্ঞান 

ব্যবসায় নামক জ্ঞানকে বিষয় করে তাহাকে অনুব্যবসায়জ্ঞান বলে। 

ব্যবসায় নামক সবিকল্পকজ্ঞানের প্রত্যক্ষই অনুব্যবসায়জ্ঞান বলিয়া 

কথিত। “অহং পটাদি জ্ঞানবান্ অথবা অহং পটাদিং জানামি” এইরূপ 

বাক্যের দ্বারা অনুব্যবসায়জ্ঞান বোধিত হয়। এই অনুব্যবসায়জ্ঞানের 

প্রাকৃক্ষণজাত ব্যবসায় নামক জ্ঞান বিষয় হয়। এই ব্যবসায়জ্ঞানবিষয়ক 
মানসপ্রত্যক্ষজ্ঞানই অনুব্যবসায়। এই অনুব্যবসায়জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষে আস্তর্ 

ইন্ড্রিয় মন করণ হয়। আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয় । মনঃসংযুক্ত-আত্মাতে 

জ্ঞানাদি সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি করায় মনঃসংযুক্তসমবায়রূপ লৌকিকসন্নিকর্ষের 
দ্বারা জ্ঞানের লৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু পুর্বববর্তী ব্যবসায় নামক জ্ঞান সংযুক্ত 
সমবায়সম্বন্ধে মনের গ্রাহ্য হইলেও উক্ত ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয়ভূত পটঘটাদি 

মনের গ্রাহ্য বস্ত নহে । অথচ ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় পটঘটাদিকে ত্যাগ করিয়া 

ব্যবসায়জ্ঞান অনুব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞান স্ববিষয়কে 
বর্জন বা পরিত্যাগ করে না এবং মন বাহ্াপদার্থকে গ্রহণ করে না । অথ 

অনুব্যবসায়ে--“অহং, পটাদিং জানামি ব1 অহং পটাদি জ্ঞানবান্” এরূপ 

অনুব্যবসায়জ্ঞানে পূর্ববর্তী ব্যবসায়জ্ঞান যেমন বিষয় হয়, সেইনূপ পূর্ববর্তী 
ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয়ভূত পটাদিও বিষয় বলিয়া! গণ্য হয়। ইহাই হইল 

পদার্থের পরিস্থিতি । এখন চিত্তা করিতে হইবে যে পটাদি বিষয়ের সহিত 

আন্তরিক্দ্িয় মনের সংযোগ বা সন্নিকর্ষ কীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে । 

নৈয়াক্পিকমতে জ্ঞান স্ববিষয়কে বর্জন ব! ত্যাগ করিতে পারে না। ব্যবসায়- 

জ্ঞান স্ববিষয়বিশেষিত হইয়াই অনুব্যবসায়ের বিষয় হয়। মনের সহিত 

ব্যবসায়জ্ঞানবিষয়-পটার্দির লোৌকিকসন্লিকর্ষ সম্ভব না হইলেও তাদশ পটাদির 

অলোৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে পারে। এই অলোৌকিকসন্নিকর্ধই জ্ঞানলক্ষণ 

সন্নিকর্ষ বলিয্না অভিহিত। বান্থবিষয় পটাদি সম্বন্ধ ব্যবসায়ন্ঞানই 

পারিভাষিক শব্দাবলী . উনিশ 



অলৌকিকসন্নিকর্ষদ্ূপে মনকে বাহাঘটাদির সহিত সন্গিকৃষ্ট করিয়। দেয়। 

তজ্জন্ত পটাদি বাহ্যবিষয় ব্যবসায়জ্ঞানের বিশেষণরূপে অনুব্যবসায়ের বিষয় 

হয়। অনুব্যবসায়ে পূর্ববর্তী জ্ঞান যেমন বিষয় হয় তেমনি উক্ত জ্ঞানের 
বিষয়ভূত পটাদিও বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। ব্যবসার়জ্ঞনটি যেমন 

মানস প্রত্যক্ষ হয়, পটাদিও তেমনি মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় হয় । কিন্ত কেবল 

উহাদের বৈলক্ষণ্য বা প্রভেদ এই যে-ব্যবসায়জ্ঞান সংযৃক্তদমবায় সম্বদ্ধে 

মনের সম্নিকৃষ্ট হয়, জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষের দ্বার! পটাদ্দি মনের সন্নিকৃষ্ট হয় বলিয়া 

জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোৌকিকসন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অন্যথায় 

অনৃব্যবসায়ের-_জ্ঞানবিষয়কমানসপ্রত্যক্ষের অনুপপত্ি অলঙ্ঘনীয় হইয়া 
উঠে। 

এইভাবে অভাব প্রত্যক্ষেও জ্ঞানলক্ষণসক্মিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে 

হইবে। “ভূতলে ঘট নাই” এখানে ভূতলবৃত্তি ঘটাভাবের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় । 
ভ্বৃতলের সহিত চক্ষুর সংযোগ হয় এবং চক্ষুঃসংযুক্তভূতলের বিশেষপরূপে 
অভাবপদার্থই গণ্য হয়, ঘটাভাব নহে । আর অভাবের বিশেষণ হইয়াছে ঘট । 

অভাবের সহিত ঘটের প্রতিযোগিতা সম্বন্ধ থাকায় অভাবাধিকরণে ভূতলে ঘট 

বর্তমান বা বিদ্যমান থাকিতে পারে না, অভাবাধিকরণে ভূতলে ঘট বিদ্যমান 

নাথাকায় ঘটের সহিত চক্ষুর লৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে পারে না। ইন্রিয়- 

সন্নিকৃষ্ট না হইলে কোন পদার্থ বা বস্তই প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় বলিয়। গণ্য 

হইতে পারে না। অথচ অভাবপ্রত্যক্ষে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মরূপে 

প্রতিযোগীর ভান হইয়। থাকে, যেহেতু তদভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি তৎপ্রতিযোগী- 
জ্ঞান কারণ হয়। অতএব চক্ষুর সহিত ঘটের সঙ্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে 

হইবে । চক্ষুর সহিত ঘটের সন্নিকর্ষের উপপত্তির জন্য জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার 
করিতে হইবে। তথাচ পূর্ববজ্ঞাত ঘটাদি প্রতিযোগীর স্মৃতিজ্ঞানরূপ অলৌকিক 

গ্ানলক্ষণসন্নিকর্ষই চক্ষুর সহিত ঘটাদিকে সঙ্নিকৃষ্ট করে। 

সামান্থলক্ষণসন্নিকর্ষরূপে সামান্তজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলিয়। স্বীকার কর। 

হইয়াছে এবং জ্ঞনলক্ষপসন্নিকর্মরূপে জ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলিয়! অভিহিত কর 

হইয়াছে । এখন উক্ত উভয় সন্নিকর্ষদ্বয়ের বৈলক্ষণ্য কি? এই প্রশ্নের 

উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন--&ঁ দুইটি সঙ্নিকর্ষই স্বতন্ত্রপে অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে। 

যদিও উক্ত অলোকিকসন্নিকর্ষ হুইটর স্তুলতঃ বা স্বরূপতঃ ভেদ পরিলক্ষিত 

কুড়ি ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হয় না তথাপি চিস্তাসহ বিচার করিলে উক্ত সন্নিকর্ষদ্ধয়ের পরিচয়গত প্রতেদ 
পরিদৃষ্ট হইবে । সামান্যলক্ষণসম্নিকর্ষস্থলে সামান্থজ্ঞানের বিষরভূত সামান্ের 

আশ্রয়পদার্থ ঘটাদি অনুযোগী এবং উক্ত সম্বন্ধের প্রতিযোগী হয় ইন্দ্রিয় আর 

উক্ত ঘটাদি অনুযোগী ইন্ত্রিয়সন্বন্ধ ব! ইন্দ্িয়সংযুজ হয়। জ্ঞানলক্ষণসন্লি কর্ষ 

স্থলে জ্ঞানের বিষয়ভূত পদার্থ অনুযোগী হয় এবং উক্ত অনুযোগী ইস্ত্রিয়সন্গিকৃষ্ণ 

হয় । যথা ধৃমত্বাদি জ্ঞান সামা ্যলক্ষণসন্নিকর্ষ বলিয়! স্বীকৃত হইলে ধৃমত্বজ্ঞানের 
বিষয় ধূমত্বসামান্তের আশ্রয়ভূতপদার্থ অনুযোগীস্বরূপ পৃথিবীর সকল ধুম 

ইন্ড্িয়সন্নিকষ্ট সকল ধূমের সামান্লক্ষণসন্নিকর্ষ দ্বার! প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়। 

আর ধূমত্বজ্ঞান যদি জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষরূপে গৃহীত বা৷ স্বীকৃত হয় তাহ! 

হইলে ধুমত্বজ্ঞানের বিষয় অনুযোগীদ্বরূপ ধূমত ইন্ত্রিয়সন্নিকৃষ্ট হওয়ায় জ্ঞান- 

লক্ষণসম্নিকর্ষের দ্বার! কেবল ধূমত্বেরই প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় । 

তৃতীয় অলোৌকিকপন্নিকর্ষ হইল যষোগজ সন্নিকর্ষ। ষোগীর ষোগজ__ 

যোগাভ্যাসজনিতধর্মই সন্নিকর্ষকূণপে সকল পদার্থপ্রত্যক্ষের উৎপাদক হয়। 

যেহেতু উক্ত ধর্মযোগীর আত্মাতে সমবায়সন্বন্ধে থাকে এবং স্বাশ্রয়সমান- 

কালিকত্ব সম্বন্ধে যোগীর যোগজধর্ম নিকটস্থিত, দুরস্থিত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
অতি সৃশ্ষ্স প্রভৃতি সকল পদার্থপ্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষরূপে কারণ হয়। এখানে 
স্বপদের দ্বারা যোগজধর্ম্ গৃহীত হইবে। এধর্ম্ের আশ্রয়ভূত পদার্থ হইল আত্মা, 

উক্ত যষোগ্গীর আত্মার সমানকালিক হইল পৃথিবীর বা সপ্তলোকের সকল 

পদার্থ । অতএব যোগীর যোগজধন্ম স্বাশ্রয়সমানকালিকত্বসন্বদ্ধে সকল 

পদার্থকে ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট করিয়া যোগীর সকল পদার্থ বিষয়ক প্রতাক্ষাত্মকজ্ঞান 
উৎপন্ন করিয়া! থাকে। 

যোগী দুই প্রকার-_যুক্তযোগী ও যুঞ্জানযোগী । মুক্তযোগী »- ফোগা- 
ভ্যাসের দ্বার! সি্ধযোগী সর্বদা সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়। থাকেন। 

মুঞ্জানযোগী অর্থাৎ যোগাভ্যাসরতযোগী সর্বদা! সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ 
করিতে সমর্থ হন না। কিন্ত তিনি যখন সকল পদার্থের প্রত্যক্ষের নিমিত্ব 

অবহিত চিত্তে চিন্তায় রতরীকেন, তখনই তাদৃশ প্রত্যক্ষের অধিকারী বা সমর্থ 

হন। তিনি যখন যোগাভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধ যোগী বলিয়। গণ্য হইবেন, তখন 

তিনিও যৃক্তযোগ্গী হইয়া সর্ববদ1 সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইবেন । 

পারিভাষিক শবাবলী একুশ 



আবাপ ও উদ্বাপ 

আবাপ শবের অর্থ সংগ্রহ বা অন্বয় ব্যাপ্তি তংসত্বে তৎসত্বা। উদ্বাপ 

শবের অর্থ-_ত্যাগ বা ব্যতিরেকব্যাপ্তি--তদসত্বে তদসত্ব! বা] ত্যাগ । 

শব্দবিশেষের দ্বারা অর্থবিশেষ বোধিত হয় । যে কোন শবের দ্বার যে 

কোন অর্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইজন্য পদ ও অর্থ এই দুইটি বস্তর শক্তি- 

রূপ সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক করে। এই শক্তিরূপ সম্বন্ধের দ্বারা পদ অর্থকে 

প্রকাশিত করে। “শক্তিগ্রহ ব্যাকরণোপমান কোষাপ্তবাক্য ব্যবহারতশ্চ” 

ইত্যাদি শক্তিজ্ঞানগ্রাহকগুলির মধ্যে ব্যবহার শক্তিরূপ সন্বন্ধজ্ঞানের অন্যতম 

উপায় । তথাহি-_ শিক্ষার্থী বালকের সম্মখদেশে অবস্থিত উতমবৃদ্ব-_প্রযোজক- 

বৃদ্ধ মধ্যমবৃদ্ধকে-_ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিল--“গাম্ আনয়” গরু আনয়ন কর। 

প্রযোজকবৃদ্ধের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। প্র ষোজ্যবৃদ্ধ গরু আনয়ন করিল । 

শিক্ষার্থী বালকটিও প্রযোজকরৃদ্ধের গরু আনয়ন কর এই বাক]টি শ্রবণ করিল 
এবং প্র যোজকবৃদ্ধকথিত উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়! প্রযোজ্যবৃদ্ধ অন্যত্র যাইয়া 

একটি গরু আনয়ন করিল ইহাঁও দর্শন করিল। তখন বালকটি “গাম আনয় 

--গরু আনয়ন কর” এই বাক্যের সাধারণ ভবে গলকম্বলবিশিষ্ট প্রাণীকে ব। 

পশুকে আনয়ন কর] এরূপ অর্থ বৃুঝিল। কিন্তু উক্ত বাক্যান্তরগত কোন্ পদের 

দ্বার] গলকনম্বলবিশিষ্ট পশু বোধিত হইল এবং কোন্ পদের দ্বারা আনয়নক্রিয়। 

বোধিত হইল, তাহা সে বালক বুঝিতে পারিল ন৷ অর্থাৎ প্রতিটি পদের 

নির্দিষ্ট অর্থবোধ উক্ত বাক্যশ্রবনাদিতে বালকের উৎপন্ন হইল না। তাহাত্প 

পর প্রযোজকবৃদ্ধ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিল-_-“গাং বধান অশ্বমানয়” গরুটি বন্ধন 

কর এবং অশ্ব আনয়ন কর। প্রযোজ্যবৃদ্ধ প্রযোজকবৃদ্ধকথিত বাক্যানুসারে 

গরুটিকে বন্ধন করিল এবং অশ্ব আনয়ন করিল। তখন বালক আবাপ- 

উদ্বাপের দ্বারা অবধারণ করিল যে-_-গলকম্বলবিশিষ্ট গোপদের গোত্ববিশিষ্টে 

শক্তি, আনয়নপদের আনয়নক্রিয়াতে শক্তি । গাং বধান এই প্রষোজকবৃদ্ধ 

কথিত বাক্যানৃসারে প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরুটিকে বন্ধন করিলে পর উক্ত পার্খবস্থিত 

শিক্ষার্থী বালক বুঝিল যে “গাং বধান” এই বাক্যে পূর্ববর্তী “গাম্ আনয়" 
এই বাক্যের আনয়নক্রিয়াটি উদ্বাপ--পরিত্যস্ত কুিব্াতিরেক হইয়াছে এবং 

গে! শবটি আবাপ--সংগৃহীত বা অন্বয় হইয়াছে। এইভাবে বালকটির 

প্রযোজকরবৃদ্ধ কথিত পুর্বববাক্য_-“গাম্ আনয়” এই বাক্যন্তর্গত প্রতিটি পদের 

বাইশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অর্থ বুঝিয়! সমগ্র বাক্যের অর্থ বোধিত হইল । আবাপ ও উদ্বাপের সাহায্যে 
ব্যবহারের দ্বার বালকের শক্তিরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান উৎপন্ন হইল । 

স্ফোটবাদ 
শব্দ তিন প্রকার-_বৈখরী, মধ্যমা ও পশ্যান্তী। 

যে সকল শক শ্রবনেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণ কর! যায় সেই সকল শব্দ বৈখরী 

বলিয়া! অভিহিত হয় । অন্তরের মধ্যে ক্রমাবগাহিরূপে বুদ্ধিব্যাপার বা চিত্ত- 

ব্যাপাররূপে প্রাণবৃত্তির সহিত অনুচ্চারিত ও অশ্রুত জ্ঞানের বা বুদ্ধির 

আকাররূপে উচ্চারিত শবের প্রযোজকরূপে যাহ? প্রকাশিত হয়, সেই শক 

মধ্যমা বলিয়া! কথিত হয়। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রাকৃকালে বীজের মধ্যে সমস্ত 

ৰক্ষোংপাদনের শক্তি যেভাবে বিবিধভঙ্গীতে প্রস্ফৃটিত হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত 

থাকে অথচ নিজকে বিভক্ত করিয়া প্রকাশিত হয় না। ভীষণ ঝড়ের পূর্বের 

প্রকৃতির অস্তঃস্তব্ূতার মধ্যে যেভাবে তাহার শক্তিপু্ধ আপনাতে লীন হুইয়! 
থাকে, চিতেরও তেমনি একটি অবস্থা আছে. যে অবস্থায় অর্থাকারের উদ্বোধ 

হয় নাই অথচ চিত্তের স্বাভিন্ন স্পন্দনের মধ্যে তাহা বিধৃত হইয়া! বিরাজ করে, 

এই অবস্থাকে পশ্যন্তী বলে। এই পশ্যন্তী অবস্থা লোকবাবহারের অতীত । 

মহাশক্তি হইতে বহির্গত হইয়াছে বঙ্গিয়] যাবতীয় সকল শব্দেরই বিশিষ্ট 

শক্তি আছে। 

যে শব বাগিক্দ্রিয়ে প্রতিফলিত হইয়! ধ্বনিরূপে প্রকাশিত হয় সেই শব 

হইল অনিত্য। আর যে শব পশ্যন্তীকরূপে বা মধ্যমারূপে সকলের অন্তঃ- 

সন্নিবেশী হইয়া! সকল বিকারের কারণ হইয়া, সকল করনের আশ্রয় হইয়া 

সুখদুঃখের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান থাকে এবং বোধরূপে নিরস্তর নিজকে শব্দ- 
ধারার মধ্যে প্রকাশিত বা বিকশিত করে সেই সর্বেবশ্বর সর্বশক্তি শব নিত্য । 

শকব্রদ্দ যখন নিজকে বিভিন্ন অর্থের মধ্যে প্রকাশ করে তখন জগতের সৃষ্টি 

হয় । চৈতন্য যে বাকৃরূপে আপনাকে বিভাবন করেন, তাহাই চৈতগ্যের ক্রিয়া । 

এই বাগ্বিভাবিনী চেতন! ন। থাকিলে মানুষের শরীর কাষ্ঠের মত হইত। এই 

প্রকাশস্বরূপা অন্তর্ধামী চেতন স্বপ্রকাশের জন্য আপনাকে শবধারার মধ্য দিয়া 

বিভক্ত করেন। এই চেতনাশক্তির মধ্যে সমস্ত শবকভাবনার বীজ লুকায়িত 

থাকে । তাহা। যখন স্বপ্রেরণায় আপনাকে নানা অর্থের মধ্য দিয়। উদ্ছৃদ্ধ 

করিয়া তোলে, তখন সেই উদ্ধদ্ধশক্তির সাহায্যে অনুরূপ শবের বিভাবন 
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হয়। এইজন্যই শব্দের শক্তির দ্বারা আমর অর্থকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ 

হইয়া থাকি । এই শক্তির অনুকৃূলতায় বা আনৃকৃল্যে শিশু বিন! উপদেশে 

কণ্ঠতালু প্রভৃতির অভিঘাতের দ্বার শবের সৃষ্টি করে । ম্বত্তিকা যেমন ঘটা দির 
সমবায়িকারণ হয়, সেইরূপ শব্দও সমগ্রজগতের উপাদান ব। নিমিত্তকারণ 

হয়। যেহেতু আমাদের সমস্ত ব্যবহারই শব্দকে আশ্রয় করিয়া প্রহু্ত হয় । 

সবৃতরাং সকল বস্তই শব্দকে সৃষ্ষ্র্ূপে আশ্রয় করিয়া! আছে। শব্দ অর্থের 

মাধ্যমেই স্বূপের পরিচয় প্রকাশিত করে । আত্ম অর্থ বস্ত নির্দেশের ছার 

স্বরূপের পরিচয় প্রকাশিত করে । 

ভগবান্ ভাস্তকার বর্ণ বা শব্দসকল ক্ষণিক বলিয়। অর্থ প্রতায়ের অসম্ভবত্ব- 

বশতঃ বর্ণাতিরিক্ত বর্ণাভিব্যঙ্গ্য অর্থপ্রত্যায়ক নিত্যন্ফোট নামে শব স্বীকার 

করেন। তালুপ্রভৃতির সংযোগ ও বিয়োগের ফলসম্ভৃত নাদের দ্বার শব্ধ 

অভিব্যক্ত হয় । নাদই ধ্বনি। ধ্বনি বা নাদ ক্রমশঃ উপচিত হইলে তাহার 

দ্বার! বর্ণের অভিব্যক্তি হয়। ধ্বনি বা নাদের দ্বার] স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়। 

শ্রোত্রপট।হে ক্রমধারায় আগত শব্ধ পরম্পরার শেষাংশ যখন শ্রুত হয় বা 

শ্রবণ করা হয়, তখন বল হয় শব্ধ শ্রুত হইল । শব্দটি শ্রবণেন্ত্িয় গোচর হইলে 

পর ঘণ্টাবাদন শেষ হইলে যেমন তাহার একটি রেশ শ্রুত হয় সেইরূপ একটি 

রেশ থাকে তাহাই ধ্বনি বলিয়া অভিহিত হয় । 

ভর্তৃহরি প্রমুখ বৈয়াকরণবৃন্দ বলেন-__তালু প্রভৃতির সংযোগ ও বিয়োগ 

দ্বারা শব হইতে উৎপন্ন শব্দই ধ্বনি বা স্ফোট বলিয়া কথিত হয় । শব 

অর্থকে প্রস্ফুটিত ব প্রকাশিত করে বলিয়! শব্দের অপর নাম স্ফোট। শব 

হইতে পদার্থের বোধ বা বাক্যার্বোধ কীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে £ যেহেতু 

আশু বিনাশী ক্রমিক বর্ণসকল একই সঙ্গে এক সময়ে সম্মিলিত হইতে না 

পারায় সেই বর্ণসমূহের আনৃপৃবর্বাক অবগত হওয়া যায় না। এই নিমিত্ত 

পূর্ব পুর্ব বর্ণসকলের জ্ঞান জন্য সংস্কারের সহিত চরমবর্ণের জ্ঞান দ্বারা 

ন্ফোটাখ্য শব্দ অভিব্যক্ত হয় । সেই ধ্বন্যাতআক বা ব্যঙ্গ্যাত্মক স্ফোটাখ্য শক 

নিত্য ত্রন্মস্বরপ । সকল প্রতায় ও প্রত্যায়নের ব্যঞ্জক ব। প্রকাশক হইল 

বর্ণাআক শক । 

ভৃতত্বমৃ--“আত্মভিন্নত্বে সতি বিশেষগুণবত্বম্” | অর্থাৎ আত্মাভিনন হইয়া 

বিশেষগুপবিশিষট দ্রব্যই ভূতপদার্থ বলিয়া অভিহিত হয় । যথা পৃথিবী, জল, 
তেজঃ, বায়ু ও আকাশ। 
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জাতি 
জাতির লক্ষণ__“নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বম্* ॥ থে অনুগতধর্ম্ম নিভ্য 

হইয়া অনেক অধিকরণে সমবায়সম্থন্ধে থাকে তাহ জাতি বা সামান্য বলিয়! 

কথিত হয়। এই জাতির লক্ষণে সত্যন্তদল পরিত্যাগ করিয়া “অনেক 

সমবেতত্ব” এই বিশেষ্যাংশ নিবিষ্ট থাকিলে সংযোগ বিভাগ ও দ্বিতাদি সংখ্যায় 

অতিব্প্তি হয়, যেহেতু উক্ত গুণসমূহ অনেক অধিকরণে সমবায়সম্বন্ধ থাকে । 

উক্ত লক্ষণে “অনেক” শব্দ পরিত্যক্ত হইলে পরমাণু, কাল, আকাশ প্রভৃতি 

নিত্য দ্রব্গতসংখ্যা ও পরিমাণ প্রভৃতি নিত্যগুণে অতিব্যাপ্তি হয়, যেহ্ছেতু 

এ সকল গুণসমুহ নিতাগুণ হওয়ার জন্য সমবায়সন্বদ্ধে বৃত্তি করে। 

“অনেক” শব্দটি লক্ষণে প্রবিষ্ট হইলে উক্ত অতিব্যপ্তি হয় না, যেহেতু এ সংখ্য। 

পরিমাণ প্রভৃতি অনেকে সমবেত নয় । “নিত্যত্বে মতি অনেকবৃতিত্ব” বিলে 

এবং সমবায়সম্বন্ধ অনুল্লিখিত হইলে উক্ত জাতিলক্ষণ অত্যন্তাভাবে অতিব্যাপ্তি 

হয়। যেহেতু অত্যন্তাভাৰ নিত্য এবং আকাশ, বায়ু, তেজঃ ও জল প্রভাতি 

অনেক অধিকরণে থাকে । উক্ত অতিব্যাপ্তি বারপের জন্য “সমবেত” অর্থাৎ 

সমবায়সন্বদ্ধেবৃত্ত এপ কথিত হইয়াছে । অভাব সমবায়সন্বদ্ধে থাকে না। 

জাতি দুই প্রকার--পর] ও অপরা। যে জাতি অধিকদেশবৃতি "যাহার 

আশ্রয় অনেক তাহা পরা জাতি বলিয়া কথিত এবং যে জাতি অল্পদেশবৃতি - 

যাহার আশ্রয় অপেক্ষাকৃত অল্প তাহা! অপর] জাতি । 

অনুগতপ্রতীতিই জাতি সিদ্ধির একমাত্র নিয়্ামিক1 নয় । কারপতাবচ্ছেদক- 

কূপে, কাধ্যতাবচ্ছেদ করূপে, এবং বাচ্যতাবচ্ছেদকরূপেও জাতির সিদ্ধি হয় । 

জন্যভাববস্তর ধ্বংসের কারণতাবচ্ছেদকরূপেই স্তাজাতির সিদ্ধি হয়। যে 

ভাবপদার্থ উৎপন্ন হয় তাহার ধ্বংস হয় । কাধ্য-কারপভাবস্থলে দুইটি সম্বন্ধ 

স্বীকৃত হয়। একটি কার্্যতাবচ্ছেদকসন্বন্ধ। অপরটি কারণতাবঙ্ছেদক সম্বন্ধ । 

তত্ত হইল জনক, বা কারণ, পট কার্য্য । এখানে কার্যযতাবচ্ছেদকসন্বন্ধ সমবায়, 

যেহেতু তন্ততে পটকাধ্য সমবায়সন্বদ্ধে থাকিয়] উৎপন্ন হয় । আর কারণ- 
তাবচ্ছেদকসন্বন্ধ হইল তাদাত্ম্, যেহেতু সমবায়সম্বদ্ধে কা্যভ্বত পটের 

অধিকরণে তস্ততে তন্ততাদাত্ম্যসন্থদ্ধে থাকে । এই নিমিত বল! হয় যেস্থানে 

সমবায়সন্বন্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয় সেস্কানে তাদাত্ম্য সন্বপ্ধে দ্রব্য থাকে । যদি 

ধ্বংসাভাব কার্য হয়, তাহ! হইলে কাধ্যভাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইবে প্রতিযোগিতা- 
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সম্বন্ধে ধ্বংসের অধিকরণে জন্তভাবপদার্থ তাদাত্মাসন্বন্ধে থাকে । তাদৃশ সম্বন্ধে 

ংসের অধিকরণ জন্যভাবমশত্রই হয়। অতএব প্রতিযষোগিত! সম্বন্ধে 

জন্যভাবধ্বংসের প্রতি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে জম্যভাবপদার্থকারণ । 

বিশেষ 
(“অন্ত্যাঃ নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ে। বিশেষাঃ অনস্তাঃ।” ইহাই বিশেষের লক্ষণ। 
বিশেষ নামক পদার্থট অন্ত মহা প্রলয় সমহয়ও বর্তমান খাঁকিক্া! নিতা্রব্য- 

সমুহে সমবায়সন্বন্ধে থাকে এবং নিত্যদ্রব্য অনম্ভ বলিয়৷ বিশেষও অনস্ত। 

এই বিশেষ পদার্থ প্রত্যেক নিত্যদ্রব্যে বিদ্যমান থাকে । "একটি বিশেষ পদার্থ 

একটি দ্রব্যেই থাকে, সেই বিশেষটি একাধিক দ্রব্যে থাকে না। নিত্যদ্রব্য 

মাত্রেই বিশেষ পদার্থ থাকে । এইজন্য বিশেষের আনন্ত্য স্বীকৃত হইয়াছে । 

নিরবয়ব নিত্যদ্রব্যের পরস্পর ভেদ সাধক হইল বিশেষ নামক পদার্থ । 

পাধিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর গুণগত বৈলক্ষণ্যই উহাদের ভেদক 

হইলেও দুইটি পাথিব পরমাণুর, দুইটি জলীয় পরমাণুর, ছুইটি তৈজস পরমাণুর 

ও দুইটি বায়বীয় পরমাণুর ভেদকরূপে বিশেষ নামক অতিরিক্ত অতীন্দরিয় 
পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । প্রতিট পরমাণুতে একটি করিয়া 

বিশেষ থাকে । এঁ বিশেষ স্বাশ্রয়ভৃত পরমাণুকে অপর পরমাণু হইতে 
বিচ্ছেদ বা ব্যাবৃত্ত করে এবং নিজকে অপরপরমাণ্ু-গত বিশেষ হইতে পৃথক্ 

করে। একজাতীয় নিতা দ্রব্য দুইটির পারস্পরিক ভেদ বিশেষের দ্বারা সাধিত 

হয় । কিন্ত বিশেষ পদার্থ দুইটির পারম্পরিক ভেদ স্বতঃই সিদ্ধ হয়। বিশেষ 

হুইল জাতিবিহীন পদার্থ । যে প্রমাণের দ্বারা বিশেষ সিদ্ধ হয়, সেই প্রমাণের 

দ্বারাই বিশেষের স্থতোব্যাবৃত্তত্ব সিদ্ধ হয়। পাখিব পরমাণু, জলীয় পরমাণু, 

তৈজস পরমাণু, বায়বীয় পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন এই 
সকল নিত্যদ্রব্য বিশেষ পদার্থের আশ্রয় 1 নিত্যত্রব্যে সর্ববদ1 সমবায়সম্থন্ধে 

বৃত্তি বা সমবেত থাকে বলিয়! বিশেষ পদার্থও নিত্য বলিয়! স্বীকৃত হয়। মনঃ 

ক্রিয়াতে ব্যভিচার বারণের জন্য নিত্যার্থক অন্ত্যপদ উক্ত লক্ষণে সন্নিবিষট 

হইয়াছে । ঘটত্বাদিতে ব্যভিচার বারণের জন্য নিত্যপদ প্রদত হইয়াছে। 

জ্ঞানত্বাদিতে ব্যভিচার নিবারণের জন্য “দ্রব্য পদ দেওয়া! হইয়াছে । কালিক- 

সম্বন্ধে ঘটত্বাদি নিত্াদ্রব্যে মহাকালে বৃতিহেতু এবং সমবায়ে অতিব্যাপ্তি 

বারণের জন্য “সমবেত” সমবায়সম্থদ্ধে বৃত্িত্ব এরূপ বল হইয়াছে । নিত্য, 

ছাব্বিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



দ্রব্যবৃতি নিতাগুণে ও আত্মত্ব জাতিতে অভিব্যাপ্তি বারণের জন্য“গুণভিন্নত্বে সতি 

জাতিভিন্নত্বে মতি” এরূপ বিশেষণপদ উক্ত লক্ষণে সংযোজিত করিতে হুইবে। 

অভাব 
অত্যন্তাভাব হইল নিত্যবস্ত। কালবিশেষবিশিষস্বরপবিশেষণতাসম্বন্ধে 

অভাব স্বাধিকরণে থাকে । ভূতলে ঘট আনয়নকালে কালের সহিত ঘটাভাবের 

উক্ত সম্বন্ধ না থাকায় ঘটবিশিষ্ট ভূতলে সন্বন্ধী ঘটাভাবের প্রতীতি হয় না। 

প্রাচীনগণ বলেন- প্রাগভাব ও ধ্বংসের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধ 

আছে। 

নবীনগণ বলেন--প্রাগভাব ও ধ্বংসের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধ নাই । 

তাহার। বলেন অধিকরণের সহিত ঘটসংযোগের প্রগভাব ও ধ্বংসাভাব 

অত্যন্তাভাব প্রতীতির নিয়ামক। যেস্থানে ঘট বিদ্যমান আছে সেইস্থানে 

ঘটসংযোগের প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব নাই বলিয়। অত্যন্তাভাবের প্রত্যয় হয় না। 

ভূতলে ঘট না থাকিলে ঘটসংযোগের ধ্বংসাদি থাকায় ঘটের অত্যন্তাভাব 

বোধিত হয়। 

প্রতিযোগী, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম ও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের 

ভেদে অভাবও ভিন্ন ভিন্ন হয় । কিন্তু অন্যোন্যাভাব কেবলমাত্র প্রতিযোগিতা- 

বচ্ছেদ কধন্মরভেদেই ভিন্ন হয় । 

নব্যনৈয়ায়িক--বিশিষ্টাভাব, উভয়াভাব ও সামান্যাভাবকে অতিরিক্ত বলিয়' 

স্বীকার করেন। দণ্ডবিশিষ্ট পুরুষ দণ্ডী বা দগ্ডবান্ বলিয়া! অভিহিত হয়। 

এই দপণ্তীর অভাব তিন প্রকারে উপপন্ন হয় । যথ। দণ্তী নাস্তি ইত্যাদি বিশিষ 

বুদ্ধিস্থলে যদি পুরুষ অবিদ্যমান থাকে কেবল দণ্ড থাকে, তাহা হইলেও “দণ্তী 

নাস্তি” এরূপ বাক্য প্রয়োগ হইবে । আর যদি দণ্ড অবিদ্যমান থাকে কেবল 

পুরুষ থাকে, তাহ! হইলেও “দপ্ডী নাস্তি” এরূপ বাক্য প্রয়োগ হইবে । এবং 
দণ্ড ও পুরুষ উভয়ই যদি না থাকে তাহ। হইলেও দণ্তী নাস্তি এরূপ বাক্য 
প্রয়োগ হইবে । প্রথমস্থলে বিশেষ্যাভাববশতঃ বিশিষ্টাভাব, দ্বিতীয়স্থলে 

বিশেষণা ভাববশতঃ বিশিষটাভাব, তৃতীয়স্থলে বিশেষম্ভ-বিশেষণো ভয়! ভাব প্রযুক্ত 

বিশিষ্টাভাব বোধিত হয় । এইভাবে বিশিষ্টাভাব একটি অতিরিক্ত অভাব 

বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছে । 

উভগ্লাভাবও অভিরিক্ত অভাব বলিয়া স্বীকৃত হয় । যথা যেস্থানে কেবল 

পারিভাষিক শব্দাবলী সাতাশ 



পট আছে ঘট নাই সেম্থলে “পটঘটো নস্তঃ” এরূপ বাক্য প্রয়োগ বা প্রতীতি 
হয়। এই প্রতীতিতে পটত্ব, ঘটত্ব ও উভয়্ত্ব এই তিনটি ধশ্না অভাবীয় 

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধন্ম হয়। এই নিমিত্ব উক্ত উভয়াভাবকে কেবল 

পটাভাব ব। কেবল ঘটাঁভাব ব! যংকিঞ্চিদ্ উভয়াভাব হইতে অতিরিক্ত অভাব 
বলিয় স্বীকৃত হয় । কারণ কেবল পটাধিকরণে বা কেবল ঘটধিকরণে বা 

যেকোন দুইটি--বহ্ি ও ধূমের অধিকরণে “পটঘটো নম্তঃ” এবপ প্রতীতি ব' 
বাক্য প্রয়োগ হইয়৷ থাকে । 

নব্যনৈয়ায়িক-_ব্যধিকরণধর্মীবচ্ছিন্নাভাঁব বলিয়া একটি স্বতন্ত্র অভাব স্বীকার 

করেন। এই অভাব একটি ধর্মের দ্বারা! অবচ্ছিন্ন বা বিশিষ্ট ব। নিয়ন্ত্রিত হয় । 

এ ধর্মকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্্ম বলা হয়। ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ 

অভাব ঘটাভাব, এই অভাবে ঘট প্রতিযোগী, ঘটনিষ্ঠপ্রতিযোশিতার ব্যাবর্তকধর্্ম 

হইল ঘটত্ব। এ প্রতিযোগিতার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত যে অভাব তাহ] ঘটাভাব বলিয়া 

কথিত হয়। যে ধর্টি প্রতিযোগীতে বৃত্তি করে তাহাকে প্রতিযোগিত।র 

সমানাধিকরণধর্ম বলে । আর যে ধর্শটি প্রতিযোগীতে অবৃত্তি করে তাহাকে 

প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণধর্শ বলে এবং তাদ্বশ অভাব ব্যধিকরণধর্শবাবচ্ছিন্না- 

ভাব বলিয়া কথিত হয়। যথা “পটত্বেন ঘটোনাস্তি”গ এই অভাবে ঘট 

প্রতিযোগী, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্বরূপে উক্ত অভাব উল্লিখিত হয় নাই, 

কিন্তু পটত্বধর্মম ঘট প্রতিযোগীতে অবৃত্তি করায় পটত্বরূপে ঘটাভাবটি প্রতিযোগি- 

ব্যধিকরণধর্শ্াবচ্ছিন্নাভাৰ বলিয়! গণ্য হ্য়, যেহেতু পটত্বধর্মটি ঘটনিষ্ঠ- 
প্রতিষোশিতার সমানাধিকরণধন্ম হয় নাই। কিন্তু বিরুদ্ধ বা ব্ধিকরণ ধর্ম 

হইয়াছে । ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব হইল কেবলান্বয়ী অর্থাং উক্ত অভাব 
সর্বত্রই থাকে। 

মীমাংসকগণ অভাবকে অধিকরণম্বরূপ বঙলিয়। স্বীকার করেন। যথা 

তবতলে ঘটোনাস্তি অর্থাৎ তঁতলে ঘটাভাব আছে। তখন ভূতলের সহিত চন্ষুঃ 
সংযুক্ত হওয়ায় ভূতঙ্গভিন্ন অপর কিছু পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া ঘটাভাৰ 

ভূতলম্বরূপ বলিয়া! পরিগণিত হয় । 

অপর আচাধ্য বলেন-_-অভাব অধিকরণম্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হইলে 

দোষত্রয় পরিলক্ষিত হয় । 

প্রথমদোষ হইল-__“ভূতলবৃত্তি ঘটাভাবঃ” এখানে যে ভূতলে ঘটাভাব 

পরিলক্ষিত হইতেছে, ভাহাতে ত্বৃতল অধিকরণ ও ঘটাভাব আধেয় হইয়াছে । 

আঠাশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



আধার-আধেয়ভাব সকল সময়েই পৃথকৃতূত দুইটি বস্ততেই প্রতিভাত হয়। যদি 

ঘটাভাবকে ভূতলম্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলে ভূতল অধিকরণ ও 
ঘটাভাব আধেয় উপপন্ন হয় না। সৃতরাং এই আধার-আধেয়ভাবের উপপতির 

নিমিত্ত অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়। স্বীকার কর। যায় না। 

দ্বিতীয়দোষ হইল--অভাবনিবূপণে বল হইয়াছে যে-_-অধিকরণভেদে 

অভাব ভিন্ন হয় না। ঘটাভাব, ভূতল ও আকাশ প্রভৃতি অনেক অধিকরণে 

থাকিলেও ঘটাভাব একটিই পদার্থ । কিন্তু অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়। 

স্বীকৃত হইলে ভূতলবৃতি ঘটাভাব ভূতলঘ্বরূপ, আকাশরৃতি ঘটাভাব আকাশম্বর্ূপ 

এইভাবে একই ঘটাদির অভাব অনন্ত অধিকরণস্বরূপ হওয়ায় গৌরবদোষ হয় । 

এই গৌরবদোষ পরিহারের জন্য অভাবকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়। স্বীকার 

করা উচিত। 

তৃতীয় দোষ হইল-_“যদ্ বস্ত যদিক্ত্রিয় গ্রাহ্াং তদভাবোহপি তদিক্দ্িগ্রাহা” 
অর্থাৎ যে বস্ত যে ইন্দ্রিয়ের ছার] প্রত্যক্ষ হয়, সেই বস্তর অভাবও সেই 

ইন্ড্রিয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ হয় ইহাই নিয়ম। বায়ুতে রূপপাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
হয় এবং ভ্রাণেক্দ্রিয়ের দ্বারা জলে গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। এখন অভাব 

অধিকরণস্বরূপ বলিয়। স্বীকৃত হইলে রূপাভাব বামুদ্বরূপ হেতু বায়ুর চাক্ষুষ 

প্রত্যক্ষ হউক্ এবং গন্ধাভাব জলম্বরূপ হেতু জলের ঘ্রাপেন্দ্রিয়ের দ্বার! গ্রত্যক্ষ 

হউকৃ। স্ৃতরাং অভাবকে অধিকরণম্বরূপ না বলিয়। অতিরিক্তভাবে স্বীকার 
করাই মুক্তিসঙ্গত। 

হ্যায়বৈশেষিকগণ অভাবকে অতিরিক্ত অর্থাং সপ্তম পদার্থরূপে স্বীকার 

করিলেও সর্বত্র অভাবের অতিরিক্তত। স্বীকার করেন না। তাহার 

ভাবাধিকরণক অভাবকে অধিকরণস্থরূপ স্বীকার করেন না। কিন্তু অভাবাধি- 

করণক অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন । যেমন “পটাভাবে 

পটোনাস্তি” এই প্রত্যয়ে প্রতীয়মান আধেয়ভুত পটাভাব অধিকরণভূত 
পটাভাব হইতে পৃথক্ নহে। 

প্রতিযোগী প্রভৃতি ভেদে অভাব ভিন্ন হয়, কিন্তু অধিকরণভেদে অভাব 

ভিন্ন হয় না, যেহেতু ঘটাভাব বছ অধিকরণে থাকিলেও ঘটাভাব একটিই 
পদার্থ । কিন্ত নব্যনৈয়ার়িক স্থানবিশেষে অধিকরণভেদে অভাবের ভেদ 

স্বীকার করিয়াছেন । তাহার] বলেন সর্বত্র অধিকরণভেদে অভাবের ভেদ 

স্বীকৃত না! হইলেও যেস্থানে গ্রতিযোগীর সামান্তাধিকরণ্য ও প্রতিযোগীর - 

পারিভাষিক শবাবলী উনত্রিশ 



ব্যৈেয়াধিকরপ্যরূপ বিরুদ্ধধশ্মের অধ্যাস হয়, সেই স্থানেই অধিকরপভেদে 

অভাবের ভেদ স্বীকৃত বা কল্পিত হয়। প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্য ও 

প্রতিযোগিবৈয়াধিকরণ্য এই বিরুদ্ধধর্মের অধ্যাস অব্যাপ্যবৃতি-পদার্থের 

অভাবস্থলেই পরিলক্ষিত হয়। সংযোগাদি হইল অব্যাপ্যবৃতিপদার্থ। 

সংযোগাভাবে উক্ত বিরুদ্ধধশ্মের অধ্যাস থাকায় সংযোগাভাব অধিকরণভেদে 

ভিন্ন হইবে । সংযোগাভাব বৃক্ষা্দি দ্রব্যে আছে এবং গুণ পদার্থ নিগডণ হওয়ায় 

গুণেও সংযোগাভাব থাকে। ভদ্রব্যবৃত্তি সংযোগাভাব গুণবৃতিসংযোগাভাব 

হইতে পৃথক বস্ত অর্থাং গুণবৃত্তিসংযোগাভাব হুইল ব্যাপ্যবৃত্তি। বৃক্ষে 

কপিসংযোগ ও কপিসংযোগাভাব আছে, আকাশে শব ও শব্বাভাব আছে, 

আত্মাতে জ্ঞানাদি ও জ্ঞানাদির অভাব আছে। এই সকল অব্যাপ্য বৃত্তি 

পদার্থের অভাব অধিকরণভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়। স্বীকৃত হয় । 

ভাবপদার্থের অভাবের কথা বলিয়। এখন অভাবের অভাব বিষয় প্রদ্িত 

হইতেছে । প্রাচীন নৈয়ায়িক বলেন--অভাবের অভাব ভাবস্থরূপ । যথা-_ 

ঘটাভাবের অভাব ঘটম্বরূপ, পটাভাবের অভাব পটগ্বরূপ, অতিরিক্ত নহে। 

ংসের প্রাগভাব অথব! প্রাগভাবের ধ্বংস প্রতিযোগীর স্বরূপ । 

নব্যনৈয়ায্িক বলেন--অভাবের অভাব অতিরিক্ত । যথা ঘটাভাবের 

অভাব অতিরিক্ত পদার্থ এবং ঘটাভাবাভাবের অভাব ঘটাভাবের স্বরূপ । 

অন্যোন্যাভাবের অভাব প্রতিযোশিতাবচ্ছেদকস্বরূপ ও প্রতিযোশীরস্বরূপ । 

যথা ঘটভেদাভাব হইল ঘটত্ব ও ঘটের স্বরূপ । যেহেতু ঘটভেদ পটে আছে, এবং 

ঘটভেদের অভাব ঘটে আছে আর ঘটত্বও ঘটে আছে স্বৃতরাং ঘটত্বও 

ঘটভেদাভাব সমনিয়ত বলিয়। ঘটভেদাভাব ঘটত্বস্বরূপ হইল । আর ঘটভেদের 

অভাব ঘটে থাকায় ঘটভেদাভাব ঘটস্বরূপ হয় । 

প্রতিযোগী ও অনুযোগী 
প্রতিযোগী শব্দের অর্থ-_ প্রতিপক্ষ বা বিরোধী | জন্যবস্তমাত্রই প্রতিযোগী 

পদবাচ্য হয়। যেহেতু যাহার অভাব গৃহীত হয়, তাহাই সেই অভাবের 

প্রতিযোগী বলিয়া গণ্য হয়। যেমন “ভূতলে ঘটো৷ নাস্তি” যে সময়ে যে 

ভূতলে ঘটের অভাব থাকে, সেই সময়ে সেই ভূতলে ঘট থাকে না বলিয়া! এই 

ঘটাভাবের প্রতিযোগী বা বিরোধী বন্ত ঘট। তদ্্বত্ব জ্ঞানের প্রতি তদভাব- 

বত্বজ্ঞান বিরোধী ইহা স্বভাবসিদ্ধ বস্ত। অতএব যে বস্তুটি বর্তমান থাকিলে 

ত্রিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



তাহার অধিকরণে যে অভাব থাকিতে পারে না সেই বনস্তটি সেই অভাবের 
প্রতিযোগী বলিয়া অভিহিত হয়। স্বৃতরাং সাধারণতঃ যাহার অভাব গৃহীত 

হয়, তাহা সেই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়। গণ্য হয়। প্রতিযোগীর ধর্ম 

প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিত! স্বরূপসম্বন্ধে প্রতিযোগিতে থাকে । “অভাব 

বিরহতাত্বং বস্তুনিষ্ঠ প্রতিযোগিত্বং ।” অর্থাং অভাবের অভাবত্ব বস্তু বা 

প্রতিযোগিনিষ্ঠ প্রতিযোগিত1 বলিয়া! কথিত হয় । এইজন্য প্রমেয়াদি নিত্যবস্ত 
প্রতিযোগীপদবাচ্য হয় না। 

প্রতিযোগিত৷ হইল প্রতিষোগীর অবচ্ছেদক বা ইতরব]াবর্তক ধর্থ। 

অভাব প্রতিযোগিতার নিরূপক, এবং প্রতিযোগিত। ইইল অভাব নিরূপিত]। 

যে যেস্থলে ঘটত্ব ও ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিত্ব অর্থ।ং ঘটাভাবাভাবত্ব আছে, সেই 

সেই স্থলে ঘটাভাবীয় প্রতিষোগিতাও আছে, যেহেতু উহার। সমনিয়ত ধর্ম । 
ঘটত্বাদি হইল ঘটাদিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্তক ধর্ম । 

এবং সংযোগাদি হইল ভৃতলবৃত্তি ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক 

সম্বন্ধ। যে সম্বন্ধে প্রতিষোগির অভাব গৃহীত হয়, সেই সম্বন্ধ সেই 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ব1 ব্যাবর্তক-সম্বন্ধ । 

যে অধিকরণে ষে বস্তর অভাব বিষয়ক জ্ঞান হয়, সেই অধিকরণ সেই 

অভাবের অনুষোগী বলিয়া কথিত হয় এবং সেই বস্তও সেই অভাবের 

প্রতিযোগী হয় । অনুষোগীর ধর্ম অনুযোগিত1, এই অনুযোগিতা স্বরূপসন্বন্ধে- 

অনুযোগীতে থাকে । যেমন ভূতলে সংযোগসন্বস্ধে ঘট নাই, এখানে ততল 

ঘটাভাবের অনুযোগী এবং ঘট হইল প্রতিযোগী । এখানে প্রতিযোগিতার 

অবচ্ছেদকে ধশ্ব ঘটত্ব এবং অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ । সংযোগেন 

ভূতলে ঘটোনান্তি অর্থাং তৃতলানুযোগ্সিক-ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতাক্ অভাব। ঘটত্বার্দি-অবচ্ছেদক-ধর্মভেদে এবং সংযোগাদি 

অবচ্ছেদক-সম্বন্বভেদে প্রতিযোগিতা নানা হয় । এবং প্রতিযোশিতার ভেদ- 

বশতঃ অভাবও বনুধ। হয় । যেবস্তটি যে সম্বন্ধে ষে অধিকরণে থাকে, সেই 

বন্তটি সেই সম্বন্ধে যেমন প্রতিযোগী হয়, সেইরূপ সেই অধিকরণটিও সেই 

সম্বদ্ধের অনুযোগী বলিয়! অভিহিত হয় । যথা ঘটাদি স্বাবয়বে কপালাদিতে 
সমবায় সম্থদ্ধে থাকে,--“ঘটবং কপালং বা! কপালবৃত্তি ঘট১* এখানে যেমন ঘট 

সমবায়ের প্রতিযোগী হইয়াছে, সেইরূপ কপাল ও সমবায়সন্বদ্ধের অনুযোগী 

হইয়াছে। প্রতিযোগিতা হইল অনুযোগিতা নিরূপিতা। উক্ত স্থলে 

পাতিভাখিক শবাবলী একত্রিশ 



সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-কপালত্বাবচ্ছিন্ন কপালনিষ্ঠানুষে!গিতা-নিরূপিতা সমবাযক়- 

সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা উক্ত ঘটে আছে। যে কালে যে 

ভূতলে ঘটাভাবাদি থাকে, তংকালীনত্ববিশিষ্ট তদ্ভূতল এ ঘটভাবের সম্বন্ধ । 

সুতরাং অত্যস্তাভাব নিত্য হইলেও ভূতলে ঘট আনয়নকালে তদ্ঘটাভাব- 

কালীনত্ববিশিষ্ট তদ্ভূতলরূপ স্বরূপবিশেষেপভাসম্বন্ধ তংকালে বিদ্যমান 

ন] থাকায় সম্বন্ধী ঘটাভাবের বোধ হয় না। সম্বন্ধসত্বে সন্বদ্ধিসত্বা, সন্বন্ধাসত্তে 

সন্বন্ধি-অসত্বা । এই অন্থয় ব্যতিরেক নিয়মবশতঃ। 

সম্বন্ধ 

সম্বন্ধ সামান্যতঃ দুই প্রকার-_সাক্ষাং ও পরম্পর]। তৃতলে ঘট-_-এখানে 

ভূতলের সহিত ঘটের সাক্ষাৎ সংযোগ থাকায় সংযোগ হইল সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। 

আর পরে পরে যে সম্বন্ধ ঘটে তাহাকে পরম্পর। সম্বন্ধ বলে । দ্রব্য স্বাশ্রয়- 

সমবেতত্ব সম্বন্ধে-গুপও কর্নশে থাকে । আর গুণ ও কম্ম সাক্ষাৎ সমবায়সন্বন্ধে 

ভ্রব্যে থাকে । স্বথপদের দ্বার গুণ ও কম্ম গৃই:ত হয়, তাহাদের আশ্রয় দ্রবা, 

দ্রব্যে সমবেত গুণাদি, তাদ্দশ সমবেতত্বরূপসন্ন্ধ গুণাদিতে থাকায় সম্বন্ধীপ্রব্যও 

গুপাদিতে থাকে । সম্বন্ধসত্বে সম্বদ্ধিসত্বা-_-এই নিয়মবশতঃ। 

সংযোগ, সমবায়, তাদাত্ময, কালিক, পরধ্যাপ্তি, বিষয়তা, বিষয়িতা, 

স্বূপবিশেষণতা, অব্যাপ্যত্ব, কাধ্যত্ব-কারণত্ব, সামীপ্য, আধারতা ও 

আধেয়ত! প্রভৃতি। 

নিত্য ও অনিত্য বস্তু কালিকসম্বন্ধে কালে বা মহাকালে থাকে । সমবায়, 

তাদাত্ম্য ও স্বরূপ-সগ্বন্ধ নিত্যসম্বন্ধ বলিয়া কথিত হয়। সংযোগ, স্বরূপ, 

কালিক, সমবায় ও তাদাত্ম্য ইহাদিগকে বৃতিনিয়ামক সম্বন্ধ বলে। 

পর্যাপ্তি সন্বন্ধ--পরি--সম্যক্ প্রকারে আপ্তি-_ প্রাপ্তি - পর্ম্যাপ্তি। দ্বিত্বত্রিতাদি 

্বাশ্রয়ীভূত সকল পদার্থকে ব্যাপিয়! থাকে। কোন একটি পদার্থের উপরে 

থাকে না। যেহেতু একটি পদার্থের উপরে থাকিলে একটি পদার্থে দ্বিত্বাদির 
বোধের উদয় হইতে পারিত অর্থাৎ “অয়ং দে” এরপ প্রত্যয়ের প্রমাতাপাতি 

হইত। যেহেতু এরূপ প্রত)য়ের প্রামাণ্য নাই। কিন্তু ইমো ছে! এইরূপ 
প্রত্যয়ের প্রামাণ্য আছে। পর্য্যাপ্তিসন্বন্ধ গ্রত্যেক পদার্থ নিষ্ঠ হয় না। কিন্তু 

সমবায় সম্বন্ধ সমবেত পদার্থের প্রত্যেকনিষ্ঠ হয় বলিয়! “অয়ং দ্বিত্ববান্”" এরূপ 

প্রীতির প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় । 
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পর্যযাপ্তিসম্বন্ধ শবের অর্থ--অনেকা শ্রয়-সন্বন্ধ । সংখ্যা গুণপদার্থ বলিয়। 

দ্রব্যে থাকে । একত্বার্দি সমবায়সম্থন্ধে দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে। 

কোনস্থানে অনেক দ্রব্যাদি থাকিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি অয়মেকঃ 

অয়মেকঃ অর্থাং ইহা একটি ইহ1 একটি এইভাবে গণনা না! করেন, ততক্ষণ 

পর্য্যস্ত সেই ব্যক্তির মনে দ্বিত্ব ত্রিতাদির বোধ উৎপন্ন হয় না। অতএব দ্বিত্বাদি 

অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য | দ্বিত্বাদি দ্রব্যনিষ্ঠ-একত্বাদির মত স্বাভাবিকগুণ নহে। 
পধ্যাপ্ত্যাখ্য সমবায়ের অনুযোগী দ্রব্য, যেহেতু দ্িত্ব ত্রিত্বাদি পর্যযাপ্তাখ্য 

সমবায়সন্বন্ধে-কেবল দ্রব্যে থাকে । 

সামানাধিকরণ্য 
«“সমানং অধিকরণং যস্য তং সমানাধিকরণং তস্য ভাবঃ সামানাধিকরপ্যং ।* 

অর্থাং স্বাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্ব । দুই বা ততোধিক বস্ত যদি একই অধিকরণে 

বিদ্যমান থাকে, তাহ হইলে উহারা পরস্পর সমানাধিকরণ হয়। উহাদের 

তাদুশবৃত্তিতাকে-সামানাধিকরণ্য বলে । যেমন--পর্ববত, মহা!নস প্রভৃতি একই 

স্থানে বা অধিকরণে ধূম ও বহি থাকায় উহার! সমানাধিকরণ। সুতরাং 

একাধিকরণবৃত্তিতা ধুম ও বহিতে আছে। এইজন্য সমানাধিকরণ্য বা! 
একাধিকরণবৃতিতা সম্বন্ধে ধুম বহিগতে থাকে এবং বহি ধূমে থাকে । অন্বাত্রও 
এইরূপ বুঝিতে হইবে । 

সমুহালম্বনজ্ঞান 

কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞান একই সঙ্গে একত্রিত হইয়া! যে একটি অথগুজ্ঞানে 

পরিণত হয়, তাহা সমৃহালম্বনজ্ঞান বলিয়া! অভিহিত হয়। যেমন 'অহং ঘটং 

পটং মঠঞ্চ পশ্যামি | এখানে জ্ঞানের একটি কার্য, যাহার মধ্যে বিভিন্ন বস্ত- 

সমৃছ্ের জ্ঞান উৎপন্ন হয় এককালে--একটি বাক্যদ্বার!। 

হুইটি ধর্মই যদি পরস্পরের অভাবাধিকরণে থাকে অথচ এঁ দুইটি ধর্মই 

আবার একই অধিকরণে থাকে, তাহ হইলে এ দুইটি ধশ্ম সঙ্কর বলিয়৷ কথিত 

হয়। উহার! জাতি বপিয়া গণ্য হয় ন1। যেহেতু সাহ্কধ্য জাতির বাধক। 

স্ব-সাম।নাধিকরপ্য-স্বাভাববদূরৃতিত্ব-স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোশিত্ব 

এতদৃত্রিতয়সন্বন্ধে ধর্্মবিশিষ্ট । যেমন ভৃতত্ব ও মূর্ততব। এই ছুইটি ধর্শের 
একটি অপরের অভাবাধিকরণে থাকে এবং এই দুইটি ধর্ম আবার একাধি- 

পারিভাষিক শব্বাবলী তেত্রিশ 



করণেও থাকে । পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশে ভূততু থাকে । পৃথিবী, 

জল, তেজ, বাম ও মনে মূর্তত্ব থাকে । অতএব পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বাস 

এই চারিটি দ্রব্যে একই অধিকরণে ভূতত্ব ও মূর্ভত্ব থাকায় উহাদের স্বসামানাধি- 
করপ্য আছে । মূর্তত্বাভাবাধিকরণে আকাশে ভৃতত্ব থাকায় এবং ভূতত্বা- 

ভাবাধিকরণে মনে মূর্তত্ব থাকায় স্বাভাববদ্বৃত্তিত্ব ও স্বসমানাধিকরণাত্যন্তা- 
ভাবপ্রতিষোগিত্ব ভূতত্ব ও মূর্ভতবে থাকায় এই ছুইটি ধর্ম পরস্পরের অভাবের 

সমানাধিকরণ হইয়াছে । স্বৃতরাং উক্ত তিনটি সম্বন্ধে সন্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায় 
ভূতত্ব ও মূর্তত্ব এই দুইটি ধর্ম সাহ্বর্ধ্য বলিয়া গণ্য হইল। সাক্কর্য্যবশতঃ এ 

দুইটি ধর্ম জ।তি হইল ন1। পৃথিবীত্বের সহিত জলত্বের সাহ্বর্য্যবারণের জন্য 

স্বসামানাধিকরণ্যদল নিবেশ করা হইয়াছে । ঘটে ঘটত ও পুথিবীত্ব থাকায় 

স্বঘটত্ব-সামানাধিকরণ্য পৃথিবীতে আছে, স্বা-( ঘটত! )-ভাবাধিকরণ পটা' দিতে 

পৃথিবীত্ব থাকায় পৃথিবীত্বে স্বাভাববদ্বৃত্তিত্বও আছে। স্ৃতরাং ঘটত্বের সহিত 

পৃথিবীত্ের সাক্র্য্যবারণের জন্য “স্বসমানাধিকরণাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব এই 
তৃতীয় দল নিবেশ কর] হইয়াছে । তথাচ পৃথিত্বাধিকরণঘট নিষ্টপ্রতিযোগিত। 
পৃথিবীতে নাই। সেইরূপ পৃথিবীত্বের সামানাধিকরপ্য ঘটত্বে আছে এবং 

পৃথিবীত্বাধিকরণ পটাদিনিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিত1 ঘটত্বে অবিদ্যমান থাকায় 

পৃথিবীত্বের সহিত ঘটত্ের সাহ্কধ্যবারণের জন্য স্বাভাববদ্বৃত্তিত্ব এই দ্বিতীয় দল 

নিবেশ করা হইয়াছে । তথাচ পৃথিবীত্বের অভাবাধিকরণ জলাদিতে ঘটত্ব না 

থাকায় পৃথিবীত্বের সহিত ঘটত্বেৰ সাহ্কর্য্য হইল না। 

অকারণগুণপূর্ব্বক 
কারণের অর্থাং কারণীভূতপদার্থরৃতিগুণ । কারণগত গুণের দ্বারা কাধ্যে 

যে সকল গুণ উৎপন্ন হয়, সেই সকল গুণ কারণগুপপূর্ববক অর্থাং কারণগতগুণ- 

জন্য বা স্বাশ্রয়কারণবৃত্তিগুণোতপন্ন বলিয়া কথিত হয় | যেমন স্ব-্ঘটরূপ সেই 

রূপের আশ্রয় ঘট, ঘটের ম্বত্তিকা, ম্বত্তিকার রূপ গুণপদার্থ। কার্য্যভূতঘটরূপ 

কারপীভূত স্বত্িকারপ হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব ঘটরূপ হইল কারণগুণ- 

পূর্ববক অর্থাৎ কারণীভৃত মৃত্তিকারূপ (গু) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ন 

কারণগুণপূর্ববক অকারণগুণপূর্ববক । যেমন ঘটের অপাকজরূপ- স্যামরূপ, 

কারপীভৃত ম্বত্তিকারূপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলয়! ঘটবৃত্িশ্যামরূপ ক'রণ- 

গুপপূর্ববক হইয়াছে। কিন্ত ঘটের পাকজরূপ- _রক্তরূপ, কারপীত্বৃত ম্বত্তিকারূপ 
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হইতে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া ঘটবৃত্তিরক্তরূপ হইল অকারণগুণপূর্বধক । এবং 

আত্ম!, দিক্, কাল ও আকাশ এই বিভ্ুদিগের কোন পদার্থ কারণ হয় না 
বলিয়। উক্ত বিভ্ুদ্রবাতৃতি সংখ্যাদি গপঁ1চটি, বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, যত ও শব 

প্রভৃতি গুণসমূহ কারপণবৃত্তিগুণ ব্যতীত উৎপন্ন হয় বলিয়! বিভুদিগের সকল গুণ- 
অকারণগুণপূর্ববক অর্থাং কারণগতগুণ হইতে অনুৎপন্ন বা' স্বাশ্রয়কারণগতগুণা- 

জন্য বলিয়া কথিত। 

অখণ্ডোপাধি 
যে ধর্মটি একবমস্তকে অন্যবস্ত হইতে পৃথক করিয়। দেয়, সেই ধর্ম অবচ্ছেদক 

বা ইতরব্যাবর্তক ধর্ম বলিয়া অভিহিত হয় । অনবস্থাদোষবশতঃ যে সকল ধর্ম 

প্রকারতার অবচ্ছেদকরপে স্বীকৃত হয় না, সেই সকল ধন্ম অখণ্ড-_অবিভাজ্য 

উপাধি বা ভেদক ধর্ম্ম বলিয়া! কথিত হয়। যেমন ভাবত্ব, অভাবত্ব, প্রতি- 

যোগিতাত্ব ও অধিকরণতাত্ প্রড়ৃতি। পটাদিজ্ঞানে পটত্বাদিজ্ঞানের অপেক্ষ। 

করে। কিন্তু পটত্বাদি জাতি, সমবায়ত্ব, বিশেষত্ব প্রভৃতি অথণ্ডোপাধির জ্ঞানে 

পটত্বত্বাদি ও সমবায়তবত্বাদি ধন্মজ্ঞানের অপেক্ষা স্বীকৃত হইলে অনবস্থাদেোষ 

হয়। পটত্বত্বাদি, ভাবত্বত্ব ও অভাবত্বত্বাদি অনুল্লেখীভূত জাতি ও সমবায়ত্ব 

বিশেষত্ব দি অথণ্ডোপাধির স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত হয় এবং উহার! প্রকারতী- 

বচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয় না, অনবস্থাদোষবশতঃ অনুল্লেখীভূত জাতি ও অথণ্ডো- 

পাধি হইতে অতিরিক্ত সমবায়ত্বত্বাদি পদার্থের স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত হয় না। 

মনুষ্ের মধ্যে কেহ দীর্ঘকায়, কেহ খর্ববকায়, কেহ মুক, কেহবা বধির, 
এইভাবে বনু ভেদ পরিলক্ষিত হয় । এইরূপ পশু, বৃক্ষ প্রভৃতি স্থলেও অনেক 

ভেদ আছে। এরূপ বিবিধ বৈলক্ষপ্যবিশিষ্ট বস্তূসমূহ একটি শবের দ্বারাই 

উল্লিখিত হওয়ীয়ই অনুগতব্যবহার হয়। অনুগতব্যবহারের নিমিত্ত অনুগত 

প্রতীতি স্বীকৃত হয়। অনুগত প্রতীতি না হইলে অনুগতব্যবহার ছয় না এবং 

অনুগত বিষয় না হইলে অনুগত প্রতীতি হয় না । অনুগতব্যবহার সাধিকা 
অনুগত প্রতীতির বিষয়রূপে অনুগত ধর্ম স্বীকৃত হয়, সেই ধর্ম হইল জাতি। 
মনুষ্ে মনুষ্যত্ব, পশুতে পশুত্ব, বৃক্ষে বৃক্ষত্ব, অশ্থে অশ্বত্ব ও ঘটাদিতে ঘটত্বাদি 

প্রভৃতি। 

এই অনুগতধন্ম জাতি ও উপাধিভেদে দুই প্রকার । যে অনুগত ধর্মটি 

জাতির লক্ষণে লক্ষ্য হয়, তাহাই জাতি । আর যে অনুগতধন্ম জাতির 
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লক্ষণে সমন্বয় হইবে না! সেই অনুগতধন্ম উপাধি বলিয়া! কথিত হয় । উপাধি 

দুই প্রকার--সখণ্ড ও অখণ্ড । সমবায়ত্ব, বিশেষত্ব প্রভৃতি অথণ্ডোপাধি 

বলিয়া! গণ্য। এবং দণ্ডিত্ব, নীলঘটত্ব প্রভৃতি সখণ্ডোপাধি বলিয়া কথিত। 

কেবল অনুগত প্রতীতির নিয়াম করূপেই দ্রব্যত্বাদি জাতি স্বীকৃত বা সিদ্ধ হয় 

না। কিন্তু কারণতাবচ্ছেদ করূপে, কার্য্যতাবচ্ছেদকরূপে ও শক্যতাবচ্ছেদক- 

রূপেও জাতি পিদ্ধ হয়। 

অনবস্থ। 
কোন স্থানেও বিশ্রামের অভাব ঘটিলে ন্যায়ের ভাষায় তাহাকে অনবস্থা 

বল। হয়। যেমন ঘটত্বাদি জাতির অবচ্ছেদকজাতিরূপে ঘটত্বত্ব স্বীকৃত হইলে 

এই ক্রমে তাহার ধর্ম ঘটতবত্বত্ব ও জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয় । এইভাবে পর্য্যায়- 

ক্রমে জাতি তইতে থাকে, কোথাও তাহার বিশ্রাম ঘটে না। সৃতবাং এই 

অনবস্থাভয়ে ঘটত্বদিতেই জাতির বিশ্রাম স্বীকৃত হয়। ঘটত্বাদি জাতির 

আর জাতি স্বীকার করা যায় ন।। 

কেহ কেহ অভাব প্রত্যক্ষের কারণীভূত অনৃপলম্ভ--উপলন্বির অভাবকে 

প্রমাণ বলিয়। স্বীকার করেন। এখানে যদি ঘট থাকিত তাহা হইলে ঘটের 

উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হইত। যেখানে ঘটের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না সেখানে 

ঘট থাকে না বা ঘটাভাব সিদ্ধ হয়। অতএব অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি প্রতি- 

যোগীর জ্ঞান বা অনুপলভ্ভবিষয়ক জ্ঞান কারণ। এখন অনুপলভ্তজ্ঞান কারণ 
বলিয়া স্বীকৃত হইলে অনুপলভ্ভও অভাব পদার্থ অর্থাং উপলভ্ভাভাব বলিয়। উহার 

প্রত্যক্ষজ্ঞানের জন্য অনৃপলস্তান্তর অর্থ।ং তার অভাব স্বীকার করিতে হইবে। 

এবং দ্বিতীয় অনুপলস্তও অভাববিশেষ বলিয়1 উহার প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের জন্য 

পুনঃ অনুপলভ্তান্তর অর্থাং তৃতীয় উপলভাভ।ব স্বীকৃত হয় । এই ক্রমে বিশ্রামের 
অভাব ঘটায় অনবস্থাদোষ হইয়া] পডে। 

অর্থাপত্ি 
মীমাংসক অর্থাপত্তি নামক পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার করেন। আপত্তি শবের 

অর্থ কল্পনা । দেবদত নামক ব্যক্তি রোগশৃষ্ স্থুলকায়। সুস্থ দেবদত স্তুল- 
তনু অথচ অনুসন্ধান করিয়া যথার্থভাবে অবগত হওয়া গিয়াছে যে “পীন 

দেবদতে। দিবা! ন ভুঙ্ক্তে” স্থুলকায় বা পীনতনু দেবদত্ত দিবসে ভোজন 
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করে ন৷ এ বিষয়ে যদি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর! যায়, অথবা আগ্ুব্যক্তির নিকটে শ্রবণ 

কর যায়, তাহ হইলে সেব্যক্তির দ্বারা দেবদত্ত শরীরে পীনত্বের উপপত্তির 

নিমিত্ত রাত্রিভোজন কল্পিত হয়। এই রাত্রিভোজন প্রত্যক্ষাি প্রমাণের 

ছার] প্রমাণিত বা সিদ্ধ হয় না। অর্থাপতি প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয় বলিয়। 

অর্থাপতি পঞ্চম প্রমাণরূপে স্বীকৃত হয় । রাত্রিভোজন হইল পীনত্বের উপপাদক 

এবং পীনত্ব হইল উপপাদ্য । যাহা ব্যতীত যে পদার্থ অনুপপন্ন হয়, তাহ সেই 

পদার্থের উপপাদক হয় । রাত্রিভোজন ব্যতীত পীনত্ অনুপপন্ন সবৃতরাং রাত্রি- 

ভোজন পীনত্বের উপপাদক। যে ব্যক্তি দিবসে ভোজন করে না, রাত্রিভোজন 

ব্যতীত তাহার পীনত্ব অনুপপন্ন হয়। এই নিমিত রাত্রিভোজন পীনত্বের 

উপপাদক হয়। দিবসে ভোজনবিহ্বীন দেবদত্তের শরীরের পীনত্ব জ্ঞানই 

অর্থাপত্তি নামক প্রমাণ বলিয়! অভিহিত হয়। রাত্রিভোজনের জ্ঞান প্রমা। 

অর্থস্য আপত্তি এরূপ বুযুংপত্তি স্বীকৃত হইলে অর্থাপত্তি শবের দ্বার উক্ত 

রাত্রিভোজনের যথার্থজ্ঞান বোধিত হয়। অর্থস্য আপত্তিঃ যতঃ-_-এরূপ 

বু)ৎপত্তি স্বীকৃত হইলে অর্থাপত্তি বিজাতীয় প্রমার জনক প্রমণরূপে বোধিত 

হয়। এতাদৃশ বিজাতীয় প্রমা প্রতক্ষ প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, 

যেহেতু রাত্রিভোজনের সহিত চস্ষুরিত্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হয় নাই। এতাদৃশ 
বিজতীয় প্রম] অনুমিত্যাত্মকরূপেও কল্পিত হইতে পারে না, যেহেতু রাত্রি- 

ভোজনব্যাপ্য হেতুতে পক্ষধর্মমতা নিশ্চয়রূপ পরামর্শের অভাব আছে । এতাদ্বশ 

বিজ।তীয় প্রম৷ উপমিত্যাত্মক প্রমাণরূপেও গৃহীত হইতে পারে না। যেহেতু 

উপমিতির সাদৃশজ্ঞানরূপকরণও অতিদেশ বাক্যার্থল্মরণাত্মক ব্যাপারের 

অভাব আছে। এতাদ্ৃশ বিজাতীয় প্রম! শাববোধস্বরূপও হইতে পারে ন1। 

যেহেতু “স্থুলকায়ে! দেবদত্ো৷ দিবা ন ভৃঙ্্ক্তে” এই বাক্যে রাত্রিভোজনবোধক 
কোন পদ এখানে নাই। 

অতএব এতাদ্বশ প্রমার জনক অতির্রিক্ত__-পঞ্চম অর্থাপত্তিনামক প্রমাণ 

বলিম্া অভিহিত হয় । দেবদত্ত দিবসে ভোজন করে ন! অথচ দেবদত্ত স্কুলকায় । 

দেবদত শরীরের স্থুলত্বের উপপতির জন্য রাত্রিভোজন কল্পনা করিতে হইবে। 
দেবদত্ত বহুদিবস যাবং দিবসে ভোজন করে না এবং বন রাত্রি ষাবং উৎকৃষ্ট 

ভোজনই বহুদিন ষাঁবং দিবসে অভ্ভুক্ত দেবদত্ের শরীরের পীনত্বের বা স্থুলত্বের 
উপপাদক হয় বলিয়1 তাদ্বশ রাত্রিভোজনই কল্পিত হয়। নৈয়ায়িক বলেন-_ 

অনুমান প্রমাণ দ্বারাই রাত্রিভোজনজ্ঞানরূপ প্রমার উপপত্তি হয়। অতএব 
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অর্থাপত্তিকে অতিরিক্ত পঞ্চম প্রমাণরূপে স্বীকার করা নিরর্থক বা 

নিপ্্রয়োজন। “দেবদতে রাত্রো ভূঙ-ক্তে দিবা অত্ঞ্জানত্বে সতি পীনত্বাং” 
ইত্যাকারক অনুমানদ্বার1 রাত্রিভোজন-কল্পনারূপ প্রম! অনুমিত্যাত্মক, কিন্ত 

তাদ্বশ প্রম! বিজাতীয় নহে। এই অনুৃমানে পক্ষ দেবদর্ত, সাধ্য রাত্রিভোজন, 

হেত্ব দিবসভোজনাভাববিশিষ্ট পীনত্ব। “যঃ রাত্রে! ন তুঙক্তে স দিব 
অভ্ুঞ্জানঃ ন পীনঃ” যে ব্যক্তি রাত্রিতে ভোজন করে না, সে ব্যক্তি দিবসে 
অভুক্ত থাকিলে বা ভোজনবিহ্ীন হইলে পীন বা স্কৃলকায় হইতে পারে না, 

এরূপ-_রাত্রিভোজনাভাবরূপ সাধ্যাভাবের সহিত দিবসভোজনাভাববিশিষ$ট 

পীনত্বাভাবের _ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্বার] রাত্রিভোজন অনুমিত হয়। 

অতিশয় 
মানব দেহ আশ্রয় করিয়। যে স্বর্গাদিজনিত সুখভোগ উৎপন্ন হয়, সেই স্বর্গাদি 

অশ্বমেধযাগাদির ফল। কিন্তু কালান্তরভাবি স্বর্গলাভের বন্থপৃর্বেবই তাহার 

কারণ যাগাদিকর্শ বিনষ্ট হইয়াছে । সৃতরাং স্র্গাদির ব্যাপাররূপে কোন বস্তু 
বা পদার্থ স্বীকৃত ন৷ হইলে স্বর্গদিফলের অনুপপত্তি হয় । এই স্বর্গাদিফলের 

উপপত্তির জন্য অশ্বমেধাদিযাগ বিনষ্ট হইলেও উক্ত যাগাদি হইতে উৎপন্ন 

অতিশয় বা অপূর্বব বা অদৃষ্ট স্বীকৃত হয়। এ অতিশয়াদি কালান্তরভাবি 

স্বর্গাদিলাভের জনক হয়। যখন স্বর্গাদিবূপ চরমফল উৎপন্ন হয়, তখন এ 

অতিশয় বিনষ্ট হয় । এইজন্য একটি যাগ হইতে উৎপন্ন একটি অতিশয়ই স্বীকৃত 

হয় এবং এ অতিশয় হইতে একটিবারমাত্রই স্বর্গাদিরপ ফলের উৎপত্তি হয়। 

অর্থান্তর 
দপ্তীপুরুষ ইত্যাদি বিশিষীবৃদ্ধিস্থলে বিশেষ্য, বিশেষণ বা! প্রকার ও সম্বন্ধ 

এই তিনটি বিষয়ের ভান হয়। “রূপবান পট” এখানে রূপবিশিষ্ট পট এই 

বিশিষ্টজ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধ এই তিনটি বিষয়ের ভান আবশ্যকহেতু 
পট বিশেষ্য ও রূপ বিশেষণ হইয়াছে, আর অপেক্ষিত সম্বন্ধ বিষয়টি সংযোগ 

হইতে পারে না, যেহেতু সংযোগ হইল ভ্রব্যছবয়নিষ্ঠ বস্ত। এখানে বিশেষণীতৃত 
রূপটি গুণপদার্থ, এবং বিশেষ্তভূত পটটি দ্রব্য, সৃতরাং গুণের সহিত দ্রব্যের 
সম্বন্ধ সংযোগ হইতে পারে না। অন্য সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে । সেই 

কল্পিত সম্বন্ধ হইল সমবায় । যদি উক্ত স্থলে সমবায়সন্বন্ধ স্বীকৃতন৷ হইয়া 

আটত্রিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



স্বরূপসন্বন্ধ কল্পিত হইলে রূপবান পট এখানে রূপ স্বরূপসম্থন্ধে পটে থাকে 

অর্থাং পটই রূপের সম্বন্ধ এরূপ বে'ধিত হয় । তাহা হইলে সিদ্ধবস্ত-_স্ব-€ পট ) 

রূপের সাধন হইল এবং সমবায়» স্বন্ধ সাধনে প্রবৃত্ত নৈয়ায়িক অর্থান্তর অর্থাং 

স্ব-(পটাদি) রূপ সাধন করিলেন। সিদ্ধবস্তর-_পটখদিরূপের সাধন ও 

অর্থাত্তর-_অন্যবস্তর পটাদিরূপের সাধন এই দুইটি দোষ বলিয়! গণ্য । এবং 

রূপবান ঘট এখানে রূপ স্বরূপসম্বন্ধে ঘটে থাকে অর্থাং ঘটই রূপের সম্বন্ধ । 

এই ক্রমে ম$্, চত্বর, পর্ববত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সম্বন্ধ কল্পনার ফলে 

অনেক স্বরূপসন্বন্ধ স্বীকারজনিত গৌরবদোষ হয়। অতএব লাঘববশতঃ 

একটিমাত্র সমবায্পসন্ন্ধ স্বীকার কর] অবশ্যই কর্তব্য । 

নিধ্বিকল্পকজ্ঞান 
প্রত,ক্ষ জ্ঞান দুই প্রকার-_নিব্বিকল্পক ও সবিকল্পনক। বিকল্প শব্দের অর্থ 

_বিশেষণ ব] প্রকার। বিকল্প হইতে নির্মুক্ত জ্ঞান নিব্বিকল্পকজ্ঞ।ন। 
নিধ্বিকল্পকজ্ঞানের অপর নাম নিম্প্রকারকজ্ঞান। যে ভ্তানের ছারা বিষয়ী- 
ভূত পদার্থে কোন বিশেষণের ব! প্রকারের বিষয় অবগত হওয়] যায় না, সেই 

পদার্থের স্বরূপমাত্র বিষয় হয়, তাহা নিব্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়া! অভিহিত হয় । 

নিধ্বিকল্পকজ্ঞানস্থলে পদার্থের বা বিষয়ের বোধক বা জ্ঞাপক কোন শব্দ 
উপাত্ত বা উল্লিখিত থাকে না এইজন্য নিধ্বিকল্পকজ্ঞান অবোধবালক মৃকসদ্বশ 
বলিয়! কথিত হয়। যেমন অবোধবালক ঘটপট।দি বিষয়কজ্ঞান অন্যের 

নিকটে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু অবোধ শিশু জ্ঞানের বিষয় 
ঘটপটাদির নাম জানে না। মৃকব্যক্তি ঘটাদ্দিবিষয়কজ্ঞছানকে অপরের নিকটে 

প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় ন।, যেহেতু জ্ঞানের বিষয় ঘটপটাদি ব্যক্ত করিবার 

শক্তি মৃকব্যক্তির নাই। বাকৃপটুব্যক্তি সেইরূপ নিব্বিকল্পকজ্ঞানকে অন্যের 

নিকটে প্রকাশ করিতে পারে না। কারণ জ্ঞানের বিষয়বাচক শবই জ্ঞান 

প্রকাশের সহায়ক ৷ নিরিবিকল্পকজ্ঞানদ্বার! যেভাবে বিষয় গৃহীত হয়, কোন 
শবই সেইভাবে বিষয়কে প্রকাশ করিতে পারে না। তাহার কারণ হইল 

এই যে--সকল বিষয়ে বিশিষ্ট বিষয় শবের দ্বার! বোধিত হয়, অবিশিষ্ট অর্থাং 

বিশেষণ ব প্রকারশুন্য বিষক্ন কোন সময়েই শবের দ্বারা বোধিত হয় না। 

নির্িবকল্পকড্ঞান বিশেষণমুক্ত ব1 বিশিষ্টবিষয়কে প্রকাশিত করিতে সমর্থ 
হয়না । যেহেতু সকল প্রকার বিশিষ্ক শুন্ত বা সকল প্রকার বিশেষণ বজিত 

পারিভাষিক শব্দাবলী উনচল্লিশ 



বিষয়ন্বরূপই হইল নির্ধিবকঞ্জকজ্ঞানের বিষয় । শব্দ জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে 

পারে, কিন্তু শব বিষয়ের বা বস্তুর স্বরূপমাত্রকে প্রকাশ করিতে পারে না। 

নিধিবকল্পকজ্ঞানে বিষয়বোধক কোন শব্ধ ন৷ থাকায় বাকৃপটু ব্যক্তিদ্বারাও 

নিহির্িকল্পাকজ্ঞান প্রকাশিত হয় না। ঘটশব্দ ঘটত্ববিশিষঘটের বোধক হন্প, 

ঘটতুরূপ বিশেষণকে না বুঝাইয়া ঘটশবক্ কোন সময়ে ঘটস্বরূপমাত্রকে 

প্রকাশিত করিতে বা বুঝাইতে পারে না। নিব্বিকক্পকজ্ঞানে ঘটত্বরূপবিশেষণ- 

বঞ্জিত ঘটস্বরূপমাত্রই বিষয় হয়। এই নিমিত্ত নিধ্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয় 

কোন শবের দ্বার প্রকাশিত হয় না। যে শবটি জ্ঞানের বিষয়কে প্রকাশ 

করে, সেই শব দ্বার! সেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়। নিরি্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয়কে 

প্রকাশিত করিবার সক্ষম কোন শব্দ বিদ্যমান ন৷ থাকায় নিব্বিকল্পকজ্ঞান 

শব্েের দ্বার! প্রকাশিত হয় না। 

যেজ্ঞানে প্রকার বা বিশেষণ বিষয় ইয় না এবং যে জ্ঞানে বিশেষণশৃন্ত বস্ত 

বিষয় হয়, সেই জ্ঞানই নিধ্বিকজকজ্ঞান বলিয়া কথিত। দ্রব্য প্রত্যক্ষ 

করিবার জন্ত দ্রষ্টা চক্ষুঃ উন্মিলিত করার পর দ্রব্যের সহিত চক্ষুঃসন্নিকর্ষ হয় । 
এ সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রথমে যে প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানটিই 

নিধ্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়। কথিত। 

নিধ্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে সবিকল্পক ব1 সবিশেষণকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

সবিকল্পকজ্ঞানে যে বন্তটির বিশেষণরূণপে ভান হয়, সেই বস্তাট নিধ্বিকল্পক- 

জ্ঞানের বিষয় হয়। সবিকল্পকজ্ঞান হইল বিশিইজ্ঞান। বিশিষটজ্ঞানের প্রতি 

বিশেপযজ্ঞানের কারণতা । সবিকল্পকজ্ঞানের অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে উৎপন্ন 

নিধ্বিকল্পকজ্ঞানে বিশেষণজ্ঞান ভাসিত হয়। অতএব পুর্ববক্ষণে উৎপন্ন 

নিহ্বিকল্পকজ্ঞানে বিশেষণজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় পরক্ষণে সবিকল্পক বিশিষ্ট" 

জ্ঞানরূপে উৎপন্ন হয়। এই নিয়মানুসারে পটাদির সহিত চক্ষুঃ সম্নিকর্ষের 

পরক্ষণেই নিধ্বিকল্পকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, নিধ্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে ঘটত্ব- 

বিশিষটঘটের জ্ঞান - বিশিষটজ্ঞান ব! সবিকল্পকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই 

বিশিষজ্ঞান বা সবিকল্পকজ্ঞানের প্রতি বিশেষণীভূত ঘটত্বের জ্ঞান কারণ । 

পটাদিশবের দ্বার! যে পদার্থ উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনটি বিষয় থাকে-_ 

পটাদি, পটত্বাদি ও সমবায় । কারণ পটাদি প্রত্যক্ষ করিবার জঙ্ দ্রষ্টা যখন 

পটাদির সম্মুখে চক্ষুঃউন্মিলিত করে, তখন দ্রষটার এ তিনটি বিষয়ের সহিত 

চক্ষুঃসন্নিকর্ধ হয়। যদিও সবিকল্পকজ্তানেও পটাি, পটত্বাদি ও সমবায় 

চল্লিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিষয় হয় । তথাপি সবিকল্পকজ্ঞানের সহিত নির্ধিবিকজ্কজ্ঞানের পদার্থগত- 

বৈলক্ষণ্য আছে। পটাদির সহিত চক্ষুঃসংযোগ, পটত্বাদির সহিত চক্ষুঃ- 

সংযুক্ত সমবায়, এবং সমবায়সম্বন্ধের সহিত চক্ষুঃসংমুক্ত বিশেষণতা -সঙ্মিকর্ষ 
একইকালে হওয়ায় পটাদি, পটত্বাদি ও সমবায় এই তিনটি বস্ত নিজ নিজ 

স্বরূপে নিব্বিকল্পকজ্ঞানে ভাসিত হয় । আর সবিকল্পকজ্ঞানে পটাদি বিশেগ্ত- 

রূপে, পটত্বাদি বিশেষণরূপে, সমবায় সংসর্গরূপে ভাসিত হয়। কিন্ত 

নিধ্বিকল্পকজ্ঞানে উক্তরূপে বিষয়ত্রয় ভাসিত হয় না। কারণ বিশেস্তরূপে 

পটাদির ভান হইতে হইলে পুর্বে বিশেষ্তের স্বরূপজ্ঞান থাকা আবশ্যক, যেহেতু 
বিশেষ্তরূপে পটাদ্দির সহিত পরিচয় বা জ্ঞান না থাকিলে পটাদি বিশেষত 

বলিয়৷ জ্ঞাত হওয়া যায় না। এইক্রমে বিশেষণরূপে পটত্বাদির ভানে বা 

পরিচয়ে বিশেষণ-্বরূপের জ্ঞান পূর্বেবে আবশ্যক বা অপেক্ষিত। এবং সংসর্গ- 

রূপে সমবায়ের ভানে বা পরিচয়েও সম্বন্ধরূপে সমবায়ের পুর্বে প্রত্যক্ষজ্ঞান 

আবশ্যক ব। অপেক্ষিত। এবং সম্বন্ধরূপে সমবায়ের ভানেও পটাদি ও পটত্বাদি 

এই দুইটি বিষয়ের ব1 সন্বন্ধীর প্রত্যক্ষজ্ঞান অপেক্ষিত। সম্বন্ধের লৌকিক 

প্রত্যক্ষে সন্বন্ধী ৫ুইটির প্রতঃক্ষজ্ঞান কারণ। নিব্বিকল্পকজ্ঞানে উক্ত বিষয়ত্রয়ের 

বিশেষ্ত, বিশেষণ ও সম্বন্ধ বা সংসর্গরূপে প্রত্যক্ষাত্বকজ্ঞান হয় না বলিয়া 

নিধ্বিকল্পকজ্ঞানে উক্ত বিষয়ত্রয় ভাসিত হইলেও বিশেষ্য, বিশেষণ ও সংসর্গ 

বলিয়। উহাদের ভান হয় না। যাহার ফলে নিব্বিকল্পকজ্ঞানে উক্ত বিষয়ত্রয়ে 

বিশেষ্তত1, বিশেষণত। ও সংসর্গতা স্বীকৃত হয় না । অতএব নিব্বিকল্পকজ্ঞানে 

বিশেষ্তত। নামক বিষয়ত1, বিশেষণত। নামক বিষয়তা ও সংসর্গতা নামক 

বিষয়তা থাকে না। 

নৈয়ায়িক মতে-_সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ নয় বলিয়। নিব্বিকল্পকজ্ঞানে 

পটাদি ও পটত্বাদি এই দুইটি বস্ত স্ব্ূপতঃ ভাসিত হয়। তাহারা বলেন-_ 

পটাদি ও পটত্বাদির বৈশিষ্ট্যানবগাহি জ্ঞানই নিধ্বিকল্পকজ্ঞান। 

সবিকল্পকজ্ঞান 
সপ্রকারকজ্ঞানকে সবিকল্পকজ্ঞান বলে। বিকল্প শবের অর্থ বিশেষণ বা 

প্রকার । যেজ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধ বিষয় হয় সেই জ্ঞান সবিকল্পক- 

জ্ঞান বলিয়া! কথিত হয়। এখানে বিশেষণ শব্দ দ্বার] নাম, জাতি, গুণ ও 
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ক্রিয়া গৃহীত বা বিবক্ষিত হয়। অতএব নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়াদির সহিত 

বিশেষণ-বিশেয্-সন্বন্ধাবগা হিজ্ঞানই সবিকল্পকজ্ঞান বলিয়া অভিহিত। যথা 

অং ডিখঃ, অয়ং ব্রাঙ্গণঃ, অয়ং রক্তঃ ইত্যাদি । এখানে ডিখ বস্তরনাম, 

ব্রা্গণ__জাতি, রক্ত-_গুণ। নাম, জাতি ও গুণ বিশেষণরূপে সেই সেই 

বিশেষ্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়। জ্ঞ।নের বিষয় হইয়াছে বলিয়। উক্ত জ্ঞান- 

সমুহ সবিকল্পকজ্ঞান পদবাচ্য। 

ব্যবসায় ও অন্কব্যবসায় 

মৈত্র রথের দ্বারা গমন করিতেছে বা পদত্রজে গমন করিতেছে অথবা! গমন 
করিতেছে না। অতএব দেখ! যায় যে ক্রিয়া! হইল কর্তার অধীন। অর্থাং 

কর্তার ইচ্ছানৃসারে ক্রিয়৷ উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞান কর্তার ইচ্ছানুসারে উৎপন্ন 
হয় ন৷ বলিয়। জ্ঞান কর্তার অধীন নহে । আমার ঘটবিষয়কজ্ঞান হউক এরূপ 

ইচ্ছা থাকিলেও ঘটজ্ঞান হইবে না। কিন্ত যদি আমার আত্মার সহিত মন$- 

ংযোগ হয়, মনের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সংযোগ হয়, চক্ষরিক্দ্রিয়ের সহিত 

ঘটের সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়, ঘটের সহিত আলোকসংযোগাদি হয়, এবং 

অদৃষ্টাদি সন্নিহিত থাকে ; তাহা হইলে আমার ইচ্ছা না থাকিলেও ঘটবিষয়ক 

জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

নৈয়ান্িকমতে জ্ঞান অনুব্যবসায় নামক মানসপ্রত্যক্ষগম্য । জ্ঞান কেবল 

ঘটাদিবিষয়ের প্রকাশক হয়, কিন্তু নিজের-__ জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাকে জ্ঞান 

প্রকাশিত করিতে পারে না। আত্ম! হইল মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় । যদিও 

জ্ঞান নিরাকার তথাপি “অয়ং ঘট” ইত্যাকারক বাক্যের দ্বারা জ্ঞান 

বোধিত হয় । 

ব্যবপায় নামক জ্ঞানকে বুঝাইবার জন্য অনুব্যবসায় নামক জ্ঞানের 

প্রয়োজন হয় । অর্থাৎ ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন না হইলে অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন 
হয় না। “অয়্ং ঘটঃ” এরূপ ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর উক্ত জ্ঞানের 

সহিত মনঃসংমৃক্ত আত্মাতে সমবায়সম্বন্ধজন্য সংযৃক্ত সমবায়সন্নিকর্ষ দ্বারা 
“অয়ং ঘটং জানামি বা অহং ঘটগ্ানবান্” এরূপ মানসপ্রত্যক্ষা বক অনু- 
ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেহেতু প্রথমে উক্ত অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয় 

না। বিশিষ্টজ্ঞানের প্রতি বিশেষণজ্ঞানের কারণতা।--ইহ। সর্ববসম্মত। “অহং 
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ঘটজ্ঞানবান্” এই জ্ঞানে ঘটজ্ঞান বিশেষণ, কারপীতৃত ঘটজ্ঞানের বোধ পূর্বে 

না থাকিলে পরবর্তী অনুব্যবসায়জ্ঞানে ঘটজ্ঞান বিশেষণরূপে বিষয় হইতে 
পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে-_ প্রথমে “অয়ং ঘট:* এরূপ 

ঘটবিষয়ক ব্যবসায্পাত্মকজঙ্ঞজান উৎপন্ন হয়, তাহার পর “অহং ঘটং জানামি বা 

অহং ঘটজ্ঞানবান্** এরূপ অনুব্যবসায় জ্ঞান হয়। সুতরাং অনুব্যবসায়জ্ঞান 
ব্যবসায়জ্ঞানজন্য হয়। 

ঘটজ্ঞানের প্রতি আত্মা সমবায়িকারণ, আর আত্মমনঃসংযোগ অসমবাস়ি- 

কারণ এবং ঘটের সহিত চক্ষুঃ সংযোগ ও আলোক সংযোগ প্রভৃতি নিমিত- 

কারণ। এইসকল কারণ সন্নিহিত হইলে উৎপন্ন ঘটজ্ঞান ব্যবসায়জ্ঞান বলিয়। 

কথিত হয় । 

ইন্দ্রিয়্থ সন্নিকর্ষ যদি আত্মমনঃ সংযোগের সহায়ক হ্য়, তাহা হইলে 

ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ যেমন আত্মমনঃসংযোগের 

সহায়ক হয়, সেইরূপ উদ্ধুদ্ধসংস্কারও আত্মমন£সংযোগের সহায়ক হয়, কিন্ত 

যেখানে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ ও উদ্বৃদ্ধসংস্কার এই উভয়ই আত্মমনঃসংযোগের 

সহায়ক হয়, সেখানে আত্মমনঃসংযোগের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞা নামক জ্ঞান হয়। 

আর যেখানে ইন্দরিয়ার্থসন্নিকর্ষ সহায়ক না হইয় কেবল উদ্বৃদ্ধসংস্কার-সহায়ক 

হয়, সেখানে আত্মমনঃসংযোগের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানকে স্মৃতি বলে। 

আর যেখানে ইন্ড্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ সহায়ে আত্মমনঃসংযোগদ্ধারা উৎপন্ন 

ব্যবসায়জ্ঞানের পর যদি ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ বর্তমান না থাকে তাহ। হইলে 

উক্ত ব্যবসায়জ্ঞানের মানসপ্রতাক্ষাত্মক অনুব্যবসায়জ্ঞান হয়। যেহেতু যে 

আত্মমনঃসংযোগ দ্বারা ব্যবসায়জ্ঞান হয়, সেই একই আত্মমনঃ$সংযোগ ছার! 

অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যে জ্ঞান বিষয়মাত্রকে প্রকাশ করে সেই 
জ্তানকে ব্যবসায় বলে । ব্যবসায়জ্ঞানকে বিষয় করিয়। যেজ্ঞান হয় তাহার 

নাম অনুব্যবসায় । অনুব্যবসায় ব্যবসায়জ্ঞানের পরক্ষণে উৎপন্ন হইয়া 
ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশ করে। ব্যবসায় নামক “অয়ং ঘট” ইত্যাকারক 

ঘটজ্ঞান নিজে অগ্রকাশিত থাকিয়প1 ঘটকে প্রকাশিত করে এবং পরক্ষণে জাত 

অনুব্যবসায়জ্ঞান উক্ত ঘটজ্ঞানকে প্রকাশ করে। ব্যবসায়জ্ঞান নিজকে 

প্রকাশিত করিলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি বিষয়ের কারণতা অনৃপপন্ন হয়। 

যেহেতু কারণের পূর্বববন্তিতা নিয়ম । কিন্তু ঘটড্ঞান নিজের পূর্ববর্তী হইতে 
পারে না। অতএব ঘটজ্ঞানকে প্রকাশিত করিবার জন্য অনুব্যবসায় জ্ঞান 
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স্বীকৃত হইয়াছে । অনৃব্যবসায় পূর্বববৃত্তি-ঘটজ্ঞানও এঁ জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাকে 

বিষয়রূপে বা বিশেষণরূপে প্রকাশ করে। 

ব্যবসায়জ্ঞানের উৎপতিতে ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়ের লৌকিকসন্নিকর্ষ কারণ 
হয়। কিন্তু অনুব্যবসায়জ্ঞানের উংপতিতে ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়ের অলোকিক- 
সন্নিকর্ষ কারণ হয়। ব্যবসায়জ্ঞান কেবল লোৌকিকসন্নিকর্ষজন্য । কিন্তু 
অনুব্যবসায় অলৌকিক ও লৌকিক উভয়বিধ সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞান। “অহং ঘটং 
জানামি বা অহং ঘটজ্ঞানবন্।” এইরূপ অনৃব্যবসায়ে ব্যবসায়জ্ঞান যেমন বিষয় 

হয়, ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় ঘটাদিও সেইরূপ অনুব্যবসায়জ্ঞানে বিষয় হয় । 

অনুব্যবসায়ে মনঃসংযুক্ত সমবায়রূপ লোৌকিকসন্নিকর্ষজন্য ব্যবসায়জ্ঞানটি বিষয় 
হয় এবং জ্ঞানলক্ষণারূপ অলোকিকসন্নিকধজন্য ঘটটি বিষয় হয় । 

ব্যাপ্যতাবচ্ছেদধক 

“স্বদমনাধিকরণ-সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধন্মান্তরাঘটিতত্বং ব্যাপ্যতাব- 

চ্ছেদকমৃ।”” অর্থাৎ স্বসমান।ধিকরণ অথচ সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মান্তর তাদুশ 

ধন্মান্তর দ্বারা অঘটিত ধন্মই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্ম বলিয়। গণ্য। যথা “পর্ববতো 

বহিম।ন্ নীলধূমাৎ” এখানে স্বপদের দ্বার! নীল গৃহীত হয়। ধুমত্বটি নীলের 

সমানাধিকরণ হইয়াছে এবং সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধন্ীস্তরও হুইয়াছে। হেতুঁ- 

ভূত নীলধূমত্ব পদটি তাদৃশ ধর্মান্তর ধূমত্ব ঘটিত হইয়াছে কিন্তু অঘটিত হয় 

নাই। স্ৃতরাং নীলধুমত্ব-ব্যাপ্যতাবচ্ছেদ ধর্ম হইতে পারিল না। 

'“অয়ং দেশে। বহিমান্ ওবিষ্ততি ধৃমপ্র।গভাবত্বাৎ', এখানে ধূমপ্রাগভাবত্বের 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকত্বের উপপত্তির জন্য “ম্বসমানাধিকরণ” এই অংশ সন্নিবেশিত 

হইয়।ছে। এখানে হেতুতাবচ্ছেদক-ধুমপ্রাগভাবত্ব ধর্মটি সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক 
ধশ্মান্তর -ধুমত্বঘটত হইলেও ধুমত্বের সামানাধিকরণ্য ধুমপ্রাগভাবত্বে নাই, 

যেহেতু ধুমত্ব হইল ভাবপদার্থ এবং ধুমপ্রাগভাবত্ব হইল অভাবপদার্থ। 

ঘটত্বাি গ্রহণ করিয়] লক্ষণসঙ্গতি হইল । 

ঘটকত্বম্ব__স্ববিষয়িতাব্যাপকবিষরিতাব্যাপ্যত্বম্। 

ঘটিত্বমূ _স্ববিষয়তাব্যাপকবিষয়তাব্যাপ্যত্বম্। 

উত্তেজকন্বম্--প্রতিবন্ধকীতূতাভাবপ্রতিযোগিত্বম এবং কারপতাবচ্ছেদ কী- 

ভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বম্। 

উপলক্ষণত্বম-_প্রতিযোগি-ব্যাধিকরণাভাবাভাববত্বম। যথা কাকোপলক্ষিত 

চুয়াল্লিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



গৃহ। ষে গৃহে কাক বা বায়স নাই, সেই গৃহ কাকোপলক্ষিত বলিয়া কথিত 
হয় । যেহেতু প্রতিযোগিব্যধিকরণকাকাভাব জলহ্ুদাদিতে আছে। ভাহার 

অভাব এই গৃহে আছে। স্ৃতরাং লক্ষণসঙ্গতি হইল। 

গুরুধম্মের অবচ্ছেদকত। স্বীকৃত হয় না, গৌরব বশতঃ। যেমন ঘটত্ব ও 

কন্ধুগ্রীবাদিমত্ব এই দুইটি ধর্মের মধ্য ঘটত্বের অবচ্ছেদ কত। স্বীকৃত হয়, কিন্তু 
কন্ধুগ্রীবাদিমত্তবের অবচ্ছেদকতা স্বীকৃত হয় না। এ বিষয়ে যুক্তি এই যে-- 

কন্গ্রীবাদি শব্ধের অর্থ--কপালসংযোগ । স্ব-সমবায্ি-সমব্তত্বসন্বন্ধে কন্ধু- 

গ্রীবাদিমন্ত্র তদ্ঘটে থাকে । স্বপদের দ্বার। কন্ধুগ্রীবাদিমত্ব বা কপাপসংযোগ 
গৃহীত হয়। ম্বসমবায়ি-কপাল, কপালে সমবেত ঘট, সুতরাং তাদ্বশ সমবেতত্ব 

ঘটে থাকায় উক্ত সম্বন্ধে কন্ুগ্রীবাদিমত্ত্বও তদ্ ঘটে থাকে । সম্বন্ধসত্বে সন্বন্ধি- 
সত্বা এই নিয়মবশতঃ। আর সমবায়সন্বন্ধে ঘটত্ব সকল ঘটে থাকে । কন্ধু- 

গ্রীবাদিমন্্ব অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হইলে প্রত্যেক ঘটের জন্ত ভিন্ন তিন্ন ভাবে 
স্বীকারজনিত গৌরব হয়। সুতরাং সম্বন্ধে গুরু* লঘু পরিলক্ষিত হয়। 
এইজন্য লঘুধর্ম ঘটত্ব এবং লঘু সন্বদ্ধ সমবায় অবচ্ছেদঞ্রূপে স্বীকৃত হয়। 

বাসজ্যবতিত্বম্--একত্বাবচ্ছিন্নানুযোশিতাক্ পর]াপ্তিকান্ত্বম অথবা 

একখানবচ্ছিন্নানুযোগিতাক্ পধ্যাপ্তি প্রতিযোগি যং যং তাবদন্যতমত্বমূ। 

তদ্বিরহোইব্যাসজ/বৃতিত্বম্ । অন্যতমত্বঞ্চ ভেদকুটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্- 
ভেদবত্বম্ । 

অবচ্ছেদক ও অবচ্ছিন্ 
অবিচ্ছেদ্তে অনেন ইতি অবচ্ছেদক । অবচ্ছেদক পদ বিশেষণবাচক। 

অন্যনানতিরি ঞ বৃত্তিত্বমবচ্ছেদকত্বম। অর্থাং যে ধর্মটি অল্পস্থানে ও অধিকস্থানে 
থাকে না, তাহ! অবচ্ছেদক বলিয়। গণ্য হয়। এক বস্ত হইতে অপর বস্তকে 

পৃথকৃকরণই অবচ্ছেদকের কাধ্য। এই পৃথক নানাভাবে হয়। বস্তভেদে, 

ধর্মভেদে, সম্বন্ধভেদে, কার্যযতাভেদে ও কারণতাভেদে প্রভৃতি এইভাবে পদার্থ- 

সমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । পদার্থসমূহের ভিন্নতার পরিচায়ক হইল 
অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্ভক ব1 অবচ্ছেদক ধর্ম । যেমন পৃথিবী অন্ত দ্রব্য হইতে 
ভিন্ন। এখানে ভিন্নতার পরিচায়ক ব্যাবর্তক বা অবচ্ছেদক ধর্ম পৃথিবীত্ব। 

পৃথিবীত্ব তদপেক্ষ1! অল্পদেশ ঘটপটাদিরৃত্তি করে না এবং অধিকদেশে পৃথিবীতর 

দ্রব্যে থাকে না। অথচ পৃথিবীত্ব ধর্ম দ্বার! পৃথিবী অন্য পদার্থ হইতে পৃথকৃরূপে 

পারিভাষিক শব্দাবলী পঁয়তাল্লিশ 



বোধিত বা শিরূপিত হয়। ধর্ম ও সম্বন্ধ ভেদে অবচ্ছেদক দই প্রকার । যস্থ 

অভাব স প্রতিধোগী--যাহার অভাব তাহ] প্রতিযোগী পদবাচ্য। জন্যবস্ত 

মাত্রই প্রতিযোগী হয় । 

ঘটের প্রতি পৃথিবী ও দণ্ড কারণ। পৃথিবীনিষ্ঠকারণতা ও দণ্ুনিষ্ঠ- 
কারণতা এই উভয় কারণতার পরস্পর ভেদকধর্মা পৃথিবীত্ব ও দণ্ডত্ব। এবং 

“সমবায়েন ঘটোনাস্তি ও সংযোগেন ঘটোনান্তি” এখানে উভয়বিধ ঘটাভাবের 

পরস্পর ভেদের পরিচায়ক বা জ্জঞাপক সমবায় ও সংযোগসন্বন্ধ। এবং 

এখানে অনুষোগীও উভয়ভেদের পরিচায়ক । ঘটত্ব দ্বার! ঘট পট হইতে 

বিচ্ছিন্ন হয়; কিন্তু কোন সময়ের জন্য ঘটত্বদ্বার। ঘটবিচ্ছিন্ন হয় না, কিন্তু 

অবচ্ছিন্ন _ বিশিষ্ট হয় । যেহেতু ঘটের সহিত ঘটত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । 

কাধ্যকারণভাব 

“প্রাগভাবপ্রতিযোগী কার্য/ম্” অর্থাৎ যে পদার্থ প্রাগভাবের প্রতিযোগী 

তাহ!কেই কাধ্য বলে। কাধ্যের পূর্বেব বর্তমান থাকিলেও কার্য্যের প্রতি 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহ! কারণ বলিয়। পরিগণিত হয় না৷ সেই পদার্থ সেই কার্য্যের 

অন্যথাসিদ্ধ বলিয়৷ কথিত হয়। অন্যথাসিদ্ধ ভিন্ন হইয়া! কার্যযোংপত্তির 

অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণে কার্যাধিকরণে নিয়তবৃত্তি পদার্থ কারণ বলিয়া গণ্য । 

অথবা কারষ্য্যোংপত্তির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণাবচ্ছেদে কার্য সমানাধিকরণাতাস্তা- 
ভাব প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ধর্মবিশিষ্টই কারণ বলিয়া গণ্য ইহাই 

কারণের সামান্য লক্ষণ । 

ঘটের প্রতি দণ্ড স্বজন্যচক্রভ্রমণবস্সম্বন্ধে কারণ হয় এবং ঘটের প্রতি দণ্ডত্ব 

্বাশ্রয়জন্তচত্রত্রমণবন্ব সম্বন্ধে কারণ হয় । এই সন্বন্ধটি পূর্বেবাক্ সম্বন্ধ অপেক্ষা 

গুরু হওয়ায় দণ্ডই কারণ হইল । দণ্ুত্ব অন্যথাসিদ্ধ হয়। যেধর্ম বিভাজ্যতা- 

বচ্ছেদকের সাক্ষাদৃব্যাপ্য ও পরস্পরবিরুদ্ধ হয়, তাহাকে বিভাজক ধর্ম বলে। 

পৃথিবীত্ব, জলত্ব প্রভৃতি ধর্ম নয়টি দ্রব্যের বিভাজক। এই বিভাজক ধর্ম দ্বারা 

দ্রব্য বিভাগ হইয়াছে । বিভাজ্যতাবচ্ছেদক পৃথিবীত্ব, ঘটত্বের ব্যাপক বলিয়। 

দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্য হয় এবং পৃথিবীত্ব জলত্ব প্রভৃতি দ্রব্য বিভাজক ধর্মাগুলি 

পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াছে । কারণত1] তিন প্রকার-_সমবাযিকারণত।, 

অসমবায়িকারণতা ও নিমিত্তকারপণতা । ইহার! কারণত্বের বিভাজক নহে, 

যেহেতু উহার] পরম্পর বিরুদ্ধ নহে । কারণ একই পদার্থ সমবায়িকারণ ও 
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নিমিত্তকারণ হয় । অর্থাং একই পদার্থ একটি কার্য্যের প্রতি সমবাস্সিকারণ 

হয় আবার সেই পদার্থই অন্য কার্য্ের প্রতি নিমিত্তকারণ এইভাবে যে পদার্থটি 

একটি কার্য্ের প্রতি অসমবায়িকারণ হয় আবার সেই পদার্থটি অপর কাধ্যের 

প্রতি নিমিত্তকারণ হয় । যেমন তন্তু পটের সমবায়িকারণ এবং তস্ত তস্তবন্ধনের 

প্রতি নিমিত্তকারণ হয়। এবং কপালসংযোগ ঘটের প্রতি অসম্বায়িকারণ 

আবার কপাঁলসংযোগ, কপালসংযোগ ধ্বংসের প্রতি নিমিশুকারণ। 

কেহ কেহ বলেন- এরূপ বল সঙ্গত নহে। শ্বেহেতু সমবায়িকারণতা, 

অসমবায়িকারণত। ও নিমিত্তকারণতা ভেদে কারণত। ত্রিধা। অতএব বিভাজ্য 

হইল কারণত।, বিভাজ্যতাবচ্ছেদক হইল কারণতাত্ব। এই বিভাজ্যতাবচ্ছেদক 

কারণতাত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ ধশ্ম হইল সমবায়্িকারণতাত্ব, 

অসমবায়িকারণতাত্ব ও নিমিতুকারণতাত্ব। এই তিনটি হইল বিভাজক। 

কারপত! তিন প্রকার বলিয়াই কারণ ভ্রিধারূপে ব্যবহৃত হয়। 

যে দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্যাধিকরণ দ্রব্যে যে 

দ্রব্য তাদাত্ম্য বা অভেদসম্বন্ধে থাকে, তাহাকে সমবায়িকারণ বলে। অর্থা 

সমবায়িকারণীতভূৃত ষে দ্রব্যে কাধ্য সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়। উৎপন্ন হয়, সেই 
কার্্যাধিকরপীভূত অথচ সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যে যে দ্রব্য তাদাত্ম্য বা অভেদ- 

সম্বন্ধে বৃত্তি করে তাহাকে সমবায়িকারণ বলে। তস্ত পটের সমবায়িকারণ। 

পট স্বাবয়বে তন্ততে সমবায়সন্বন্ধে থাকে । পট কাধ্যের অধিকরণ অথচ 

সমবায়িকারণ তস্ততে তাদাত্ম্যসন্বন্ধে তত্ত থাকে বলিয়৷ তন্ত পটের প্রাতি 

সমবায়িকারণ হয় । এবং পটরূপের প্রতি পট সমবায়িকারণ। যেহেতু পট- 
রূপের অধিকরণ অথচ সমবায়িকারণ পটে তাদাত্মযসন্বন্ধে পট থাকে বঙিয়। 
পট সমবায়িকারণ। এইভাবে দ্রব্য কর্মের প্রতি ও সমবায়িকারণ হয়। 

যে কারণটি কার্যের সহিত অথবা কারণের সহিত একই অধিকরণে-_ 

সমবায়িকারণে সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়প। কার্য উৎপন্ন করে, তাহাকে সেইকার্যের 

প্রতি অসমবাক্সিকারণ বলে। যেমন তস্তসংযোগ পটের অসমবাস্িকারণ 

হয়। যেহেতু কারণীত্বৃত তন্তসংযোগ পটকাধ্যের সহিত একই অধিকরণে-_ 
সমবাক্সিকারণে তত্ততে সমবায়সম্বদ্ধে পট থাকিয়1 পটকার্য্য উৎপন্ন করে । এবং 

তস্তব্ূপ পটরূপের অপমবায়িকারণ। যেহেতু অসমবারিকারণীতত তন্তরূপ 

সমবায়িকারণ তস্ততে সমবায়সন্বন্ধে থাকে এবং পটরূপের সমবায়িকারণ 

পটও কারণীভৃত তত্ততে সমবায়সন্বন্ধে থাকে। “কার্যেণ সহ একস্মিন্ অর্থে 

পারিভাষিক শব্দাবলী সাতচল্লিশ 



সমবেতত্বে সতি যং কারণং তং অসমবায়িকারণং এবং “কারণেন সহ একস্মিন্ 

অর্থে সমবেতত্বে সতি যং কাঁরণং তৎ অসমবায্িকারণং”' এইভাবে অসমবায়ি- 

কারণের লক্ষণ দু প্রকার বলার তাংপর্য্য হইল এই যে--জন্যপদণর্থকে কার্য 

বলা হয়। কার্য দুই প্রকার--ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক । ধ্বংসাভাবকে 

অভাবাত্মক কাধ্য বল হয়। এই অভাবাত্মক কাধ্য কেবল নিমিত্তকারণ 

হইতে উৎপন্ন হয়। অভাবাত্মক কাধ্যের সমবায়িকারণ ও অসমবাপ্িকারণ 

নাই। ভাবাত্মক কার্য্য তিন প্রকার-ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি 

ভূতগত দ্বপুকাদি দ্রব্য ভাবাত্মক কায, অনিত্য সকল গুণ ভাবাত্মক কাধ্য ও 
কাধ্যমাত্রই ভাবাত্মক কাধ্য। সমবায়িকারণাদি ত্রিবিধ কারণ হইতে সকল 

ভাবাত্মক কাধ্য উৎপন্ন হয় । 

ভাবাত্মক কার্য্যগুণ দুই প্রকার- কারণগুণোৎপন্ন ও অকারণগুণোৎপন্ন। 

যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়ভূত দ্রব্যের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যৰৃতি গুণের 

দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেইসকল গুণকে কারণ গুণপূর্ববক বা কারণগুপণোৎপন্ন বা 

কারণগত গুণজন্য বলে। যেমন পটবৃত্তি রূপরসাদি গুণ নিজ নিজ আশ্রয়ভূত 

দ্রব্য পটের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্য তস্তবৃত্তি রূপ রসাদি গুণের দ্বার] উৎপন্ন 

হয়। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়ভূতদ্রব্যের সমবায়িকারণীভূত 

দ্রব্যবৃত্তি গুণের দ্বারা উৎপন্ন হয় না, সেই সকল গুণকে অকারণ গুণপূর্ববক বা 
অকারণ গুণোৎপন্ন বা অক।রণ গুপজন্য বলে। যেমন পাঁকজরূপাদির আশ্রয়- 

ভূত ঘটাদিদ্রব্যের সমবায়িকারণ কপালবৃত্তি গুণ হইতে পাকজরূপাদি গুণ 

উৎপন্ন হয় না বা উক্তকপালবৃত্তি শ্যামরূপ পাকজরক্তরূপাত্মক গুণের প্রতি 

কারণ হয় না । 

এবং জ্ঞান, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা! ও শব প্রভৃতি গুণের আশ্রয় আত্মা ও আকাশ 

দ্রব্যের সমবায়িকারণ ন। হওয়ায় পাকজরূপাপিগুণও জ্ঞান, ইচ্ছা ও শব 

প্রভৃতি গুণসমূহ অকারণগুণপুর্ববক বা অকারণগুণোতপন্ন বা কারণবৃত্তি- 

গুপাজন্য বলিয়! কথিত হয়। 

কিন্ত “কাধ্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি অর্থাং কাধ্যেণ সহ একন্মিন্ অর্থে সমবেতত্বে 

সতি যংকারণং তদসমবায়িকারণম্*এরূপমাত্র অসমবায়িকারণের লক্ষণ করিলে 

উক্ত তিন প্রকার ভাবাত্সক কার্ষে)র মধ্যে সকল কাধ্য দ্রব্যের, অকারণগুণোৎপন্ন 

গুণের ও সকল কাধ্যের অসমবায়িকারণে লক্ষণ সঙ্গতি হয়। কাধ্যদ্রব্যের 

অসমবাযক্সিকারণের উদাহরণ--পটের প্রতি তস্তসংযোগ অসমবায়িকারণ। 

আটচল্লিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অসমবায়িকারণ তন্তসংযোগ পটাত্মক কাধ্যদ্রবে)র সহিত সমবায়িকারণতার 

অধিকরণে একই তস্ততে সমবায়সন্বন্ধে বৃতিমান্ বা সমবেত থাকিয়া পটকার্ধ্য 
উৎপন্ন করে বলিয়|! পটের প্রতি তন্তসংযোগ অসমবায়িকারপ। এইভাবে 

অকারণগুণোৎপন্ন গুণের অসমবায়িকারণেও লক্ষণ সমন্বয় হইবে। যথা-- 

পাকজরূপাদির আশ্রয়ভূত ঘটাদি দ্রব্যের সহিত বহিঃসংযোগ ঘটাদিবৃতি 
পাকজরক্তবূপাদির প্রতি অসমবায়িকারণ। উক্ত ঘটাগ্নি সংযোগ অকারণ- 

গুণোৎপন্ন_কপালবৃতি শ্যামরূপাত্মকগুপাজন্য কাধ্যভূত ঘটবৃতি রক্তরূপাদির 

সহিত অসমবাগ্িকারণতার অধিকরণে একই ঘটে সমবায়সম্বদ্ধে বৃতিমান্ বা 

সমবেত হইয় ঘটবৃতি রক্তরূপাদির প্রতি অসমবায়িকারণ হয়| যেমন রূপাদি 

সমবায়সন্বন্ধে ঘটে থাকে, তেমনি অগ্নিসংযোগও সমবায়সম্বন্ধে সেই ঘটে 

থাকে । এবং আত্মমনঃসংযোগ আত্মবৃত্তি জ্ঞানাদির প্রতি অসমবাপ্লিকারণ 

হয়। যেহেতু আত্মমনঃসংযোগ কাধ্যভূত জ্ঞানাদির সহিত সমবায়িকারণতার 

অধিকরণে একই আত্মাতে সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়। জ্ঞানাদিকাধ্য উৎপন্ন করে। 

কিন্ত কাধ্যেণ সহ একন্মিন্ অর্থে ইত্যাদিভবে মাত্র অসমবায়িকারণের লক্ষণ 

করিলে কারণগুণোৎপন্নগুণের অসমবায়িকারণে লক্ষণসঙ্গতি হইবে না। 

পটের সমবায়িকারণ তস্তর রূপাদি দ্বারা পটরূপ উৎপন্ন হয় বলিয়৷ পটবৃত্তি 

রূপ।দিকে কারণগুণোৎপন্ন গুণ বলে। পটরূপের প্রতি তস্তরূপের অসমবাস়্ি- 

কারণতা “কার্ষ্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি” এরূপ লক্ষণ দ্বার] সিদ্ধ হইবে ন1। যেহেতু 

অসমবায়িকাঁরণ তগ্তরূপ কার্ষ)ভূত পটরূপের সহিত সমবাক্সিকাঁরণতার 

অধিকরণে একই পটে সমবায়সম্বন্ধে থাকে না বলিয়। উক্ত অসমবায়ি কারণের 

লক্ষণে অব্যাপ্তি হয়। এইজন্য বলিলেন «“কারণৈকার্থ প্রত্যাসত্তি অর্থাং 

অসমবায়িকারণীভূত পদার্থট কাধ্যভূত পদার্থের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যের 

সহিত সমবায়িকারণতার অধিকরণে একই সঙ্গে সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়া কার্য 

উৎপন্ন করে। অসমবায়িকারণ তস্তরূপ কাধ্যভূত পটরূপের সমবায়িকারণ 

পটের সহিত সমবায়িকারপতার অধিকরণে তস্ততে সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়। 

পটরূপ উৎপন্ন করে বলিয়। তন্তরূপ পটবূপের প্রতি অসমবায়িকারণ। 

কার্ম্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি--ভাবাত্মক কাধ্যভূত দ্রব্য, কর্ম ও অকারণ 

গুণোংপন্নগুণস্থলে প্রথম অসমবার্িকারণটি কাধ্যের সহিত সমবায়িকারণে 

একই সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বদ্ধে-_সমবায়সম্থদ্ধে থাকিয়া! কার্য উৎপন্ন করে। যথা 

তত্তসংযোগ পটের প্রতি অসমবায়িকারণ। যেহেতু অসমবায়িকারণ তত্ত- 

পারিভাষিক শবাবলী উমপঞ্চাশ 



সংযোগ কাধ্যের সহিত--পটের সহিত সমবায়িকারণে তস্ততে একইসঙ্গে 

সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া পটকাধ্য উৎপন্ন করে । 

আর কারণগুণোংপন্নগুণস্থলে কারণৈকার্থপ্রত্যাসত্তিরূপ দ্বিতীয় অসমবায়ি 

কারণের লক্ষণট অনুসরণ করিতে হইবে । যে অসমবায়িকারণটি কাধ্যভূত 

পদার্থের সমবায়িকারণে স্বসমবায়িসমবেতত্বসন্বন্ধে থাকিয়া কাধ্য উৎপন্ন 

করে সেই অসমবায়িকারণটি দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলিয়া! গণ্য হইবে। 

যথা তস্তরূপ পটবপের প্রতি অসমবায়িকারণ। যেহেতু অসমবায়িকারণ 
তন্তরূপ কাধ্যভূত পটরূপের সমবায়িকারণে পটে স্বসমবায়িসমবেতত্বসস্বদ্ধে 
থাকিয়৷ পটরূপ উৎপন্ন করে বলিয়। তস্তরূপ পটরূপের প্রতি দ্বিতীয় অপমবায়ি- 

কারণ। স্বপদের দ্বারা তন্তরূপ গৃহীত হয়। তস্তরূপের সমবায়িকারণ তস্ত, 

তন্ততে সমবায়সন্বন্ধে পট থাকে, পটরূপের সমবায্িকারণে পটে স্বসমবায়ি- 

সমবেতত্ব সম্বন্ধে সন্বন্ধী তন্তরূপ থাকিয়1 কাধ্যপটরূপ উৎপন্ন করে । 

যে পদার্থটি কাধ্যের সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণ নহে অথচ কারণ, 

সেই পদার্থ সেই কার্ধ্যের প্রতি নিমিত্তকারণ হয়। যথা পটের প্রতি তরী. 

বেম।, তস্তবায় প্রভৃতি নিমিত্তকারণ। তুরী প্রভৃভিতে সমবায়সন্বন্ধে পট 

থাকিয়া উৎপন্ন হয় না বলিয়া তুরী প্রভৃতি পটের সমবায়িকারণ হয় না। এবং 

তুবী প্রভৃতি পদার্থ পটের সমবায়িকারণে তন্ততে সমবায়সন্বন্ধে বা স্বসমবায়ি- 

সমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকে না বলিয় তৃবী প্রভৃতি পটের প্রতি অসমবায্িকারণ 

হয় না। অথচ তুবী প্রভৃতি পটের নিয়তপূর্ববরৃত্তি ও অন্যথাসিদ্ধশৃন্ত বলিয়া 
নিমিত্তকারণরূপে স্বীকৃত হয় | 

কাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বন্ধে কার্্যাধিকরণে কার্যোৎপত্তির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষপা- 

বচ্ছেদে ষে অভাব থাকে, কারপতাবচ্ছেদকসন্বন্ধে সেই অভাবের অপ্রতি- 

যোগীই কারণ বলিয়া কথিত হয়। ইঞ্থাই কারণের সামান্যলক্ষণ। 

কার্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে কার্য্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কাধ্যাধিকারণে 

বিদ্যমান অভাবের অপ্রতিযোগীই “নিয়তপূর্বববৃত্তি” শবের অর্থ । 

আত্বাশ্রয়দোষ 

কোন পদার্থের জ্ঞানের জন্য যদি অন্য একটি জ্ঞানের অপেক্ষা! থাকে, এবং 

পঞ্চাশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



দ্বিতীয় জ্ঞানটিতে যদি উক্ত পদার্থটিই বিষয় হয়, তাহ হইলে আত্মাশ্রয়- 

দোষ হয়। 

গোব্যকিভিম্নে অবৃত্তি হইয়! সকলে গোব্যক্তি বৃত্তি ষে জাতি তাদৃশজাতি- 

মত্বই গরুর লক্ষণ। এরূপ গরুর লক্ষণ করিলে আত্মাশ্রয় দোষ হয় । যেহেতু 

উক্ত লক্ষণটি গোব্যক্তি বা গোশব্দ ঘটিত হওয়ায় গোব্যক্তি জ্ঞানের জন্য 

এতাদুশ লক্ষণ কর] হইল, যেখানে প্রথমে উক্ত লক্ষণের ঘটক গোব্যক্তির জ্ঞান 

না! হইলে উক্ত লক্ষণের জ্ঞান বা সম্যক পরিচয় হইবে না। অতএব উক্ত 

লক্ষণের জ্ঞান গোব্যকি জ্ঞানের অপেক্ষা করে। 

তর্ক 

ব্যাপ্যারোপ দ্বার ব্যাপকারোপ তর্ক। যেস্কানে ব্যাপক পদার্থ থাকে 

না, সেখানে ব্যাপ্য--আপাদক পদার্থের আরোপবশতঃ ব্যাপক--আপাদ্য- 

পদার্থের আরোপই তর্ক বলিয়া কথিত। তর্ক শবের অর্থ--আপতি। 

অবথার্থজ্ঞান বা! অপ্রমাজ্ঞান দুই প্রকার-_ আহীার্য ও অনাহাধ্য । সংশয় ও 

বিপধ্যয়-__মিথ]াজ্ঞানকে অনাহার্য্যজ্ঞান বলে। বাধকালীন ইচ্ছাজন্জ্ঞানকে 

আহার্য্যজ্ঞান অর্থাং ষথার্ঘজ্ঞান থাকিলেও ইচ্ছাপূর্ববক যদি আরোপ হয় তাহা 

হইলে এ জ্ঞানকে আহাধ্যজ্ঞান বলে। যাহার আপত্তি কর! হয়, তাহাকে 

আপাদ্য বা ব্যাপক বলে । যে পদার্থের আরোপ দ্বারা আপত্তি-তর্ক কর। 

হয় তাহাকে আপাদক-ব্যাপ্য বলে। যেখানে ব্যাপ্-_আপাদক-্ধুমাদি থাকে 

সেখানে আপাদ্য--ব্যাপক সাধ্য বহি থাকিবে । আর যেখানে ব্যাপকাভাব-- 

আপাদ্যাভাব থাকে, সেখানে ব্যাপ্যাভাব--আপাদকাভাব থাকিবে | বহর 

সহিত ধুমের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে। এখন যদি কেহ-_-“ধৃমে1 বহিব্যাপ্যে! ন বা” 

এরূপ ব্যাভিচার শঙ্কা করেন তাহা হইলে ধূমো যদি বহিব্যভিচারী স্যাং তহি 

বহিজন্যে! ন স্যাৎ অর্থাৎ ধুম যদি বহিচব্যভিচারী অর্থাৎ বহ্্যভাবাধিকরণে 

বিদ্যমান থাকে, তাহ] হইলে ধূম বহিজন্য অর্থাং বহি হইতে উৎপন্ন হইবে না 

এইরূপ তর্ক ব্যভিচারশঙ্কাকে দ্বরীতত করে। ব্যভিচারশঙ্কা নিরাস দ্বার! 
ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন, তদ্ছ্বার! উৎপন্ন পরামর্শজ্ঞান হইতে অনুমিতি হয় । এইজন্য 
তর্ককে অনুমান প্রমাণের অনুগ্রাহ্ক বা সহায়ক বলে। 

পারিভাষিক শব্দাবলী একার 



অন্যোন্যাশরয় 

স্বজ্ঞান-সাপেক্ষজ্ঞান-সাপেক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বম্ অন্যোন্যাশ্রয়ত্বম্। অর্থাং কোন 
পদার্থের জ্ঞানের জন্য অন্য একটি জ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হইলে উক্ত 

দ্বিতীয় জ্ঞানট যদি অপর একটি জ্ঞানকে অপেক্ষা! করে এবং উক্ত পদার্থটি যদি 
উক্ত তৃতীয় জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে অন্যোন্যা শ্রয় দোষ হয় । গোব্যক্তির 

লক্ষণ-___সান্সাবত্বং ব1 গলকন্বলবত্বং গোত্বমূ। এখন যদি বল হয়-__সাস্া 

কাহাকে বলে? সান্ার লক্ষণ কি? ইহার উত্তরে যদি বল--গোব্যক্তির 

গলদেশে লম্বমানরূপে অবস্থিত মাংসপিগুই সান্্রা বলিয়া কথিত । এইরূপস্থলে 

অন্যোন্তাশ্রয়দোষ হইবে । যেহেতু এখানে পধ্যালোচনাদ্বারা পরিলক্ষিত হয় 

যে গোব্যজির জ্ঞানের জন্য সাস্্ার জ্ঞান অপেক্ষা! করে এবং সান্্রাঙ্জানের জন্য 

গোব্যক্তিজ্ঞান অপেক্ষা করে। অতএব অন্থোন্যাশ্রয়দোষ হয় । 

অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ 

পূর্বববন্তিক্ষণ ব! সময়সমূহকে প্রাকৃক্ষণ বলিয়া! কথিত হয় । যে প্রাকৃক্ষণটি 
কোন বা অপর ক্ষণ দ্বার। ব্যবহিত হয় না তাহাকে অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ কহে। 

উৎপত্তির পূর্বববস্তী দ্বিভীয়ক্ষণাদি প্রথমক্ষণ দ্বার! ব্যবহিত হয় বলিয়! দ্বিতীয়- 
ক্ষণা্দি অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ বলিয়া অভিহিত হয় না। কিন্ত পূর্ববর্তী 
প্রথমক্ষণট কোনক্ষণদ্ধারা ব্যবহিত হয় না বলিয়। প্রথমক্ষণটি অব্যবহিত 

প্রাকৃক্ষণ বলিয়া কথিত হয়। 

ইহার লক্ষণ__1990161018--- £্ব প্রাগভাবাধিকরণ-সময়় -প্রাগভাবানধি- 

করণত্বে সতি স্বপ্রাগভাবাধিকরণত্বম অব্যবহিতপ্রাকৃক্ষণত্বম্ |” স্বপ্রাগভাবের 

অধিকরণ যে সময়, তাহার-_সেই সময়ের প্রাগ্ভাবের অনধিকরণ হইয়া 

স্বপ্রাগভাবের অধিকরণ যে সময়, সেই সময়কে অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ বলে। 

উৎপত্তির পূর্বববর্ভী-দ্বিতীয়ক্ষণাদি স্বপ্রাগভাবের অধিকরণ হইলেও স্বপ্রাগ- 

ভাবাধিকরণ প্রথমাক্ষণের গ্রাগভাবের অনধিকরণ হয় না এবং উৎপত্তির 

পরবর্তী সকলক্ষণ স্বপ্রাগভাবাধিকরণ সময়ের প্রাগভাবের অনধিকরখ হইলেও 
স্বপ্রাগভাবাধিকরণ হয় না। অতএব অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ কেবল উৎপত্তির 

পূর্বববর্তী প্রথমক্ষণই হয়। 

বাহান্ন ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অব্যবহিতোত্বরক্ষণত্বমূ 
উৎপত্তির পরবর্তী ক্ষণসমৃহকে উত্তরক্ষণ বলে । যে উত্তরক্ষণ কোনও ক্ষণ 

দ্বারা ব্যবহিত হয় না, সেই ক্ষণকে অব্যবহিত উত্তরক্ষণ বলে। উৎপত্তির 

পরবর্তী তৃতীয়ক্ষণাদি দ্বিতীয়ক্রণাদি দ্বার] ব্যবহিত হয় বলিয়া তৃতীয়ক্ষপাদি 

অব্যবহিত-উত্তরক্ষণ হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় ও গ্রথমক্ষণের মধ্যে কোনও 
ব্যবধান নাই বলিয়। দ্বিতীয়ক্ষণ অব্যবহিতোত্তর ক্ষণ বলিয়। গণ্য হয় । 

লক্ষণ-_1)921110101)-“স্বাধি করণসময়ধ্বংসাধিকরপসময়নধ্বংসানধিকরণত্ে 

সতি স্বাধিকরণসময়ধবংসাধিকরণত্বম অব্যবহিতোত্তরক্ষপত্বম্ ।'' উত্তর 

তৃতীয়ক্ষণ্য স্বাধিকরণ প্রথমক্ষণধ্বংসাধিকরণদ্বিতীয়ক্ষণধ্বংসাধিকরণত্বা 

উংপত্তিক্ষণষ্য চ স্বাধিকরণ প্রথমাদিক্ষণধ্বংসানধিকরণত্বাং নাব্যবহিতোত্তর- 

ক্ষণত্বমূ। অর্থাং উৎপত্তির পরবর্তী উত্তর তৃতীয়ক্ষণটি স্বাধিকরণ প্রথমক্ষণ- 
ধ্বংসাঞ্ধিকরণ দ্বিতীয়ক্ষণধ্বংসাধিকরণ হইয়াছে । এবং উৎপত্তি ক্ষণটি স্বাধিকরণ 

প্রথমাদিক্ষণধ্বংসানধিকরণ হইয়াছে বলিয়! উহণকে অব্যবহিত-উত্তরক্ষণ বলে । 

স্বাধিকরণসময়ধ্বংসের অধিকরণ যে সময়, সেই সময়ের ধ্বংসের 

অনধিকরণ হইয়। স্বাধিকরণসময়ের ধ্বংসাধিকরণকে অব্যবহিতোত্তরক্ষণ বলে। 

ব্যাপকত্বম্ 

“তছিন্িষ্ঠীন্তোন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদ কধর্মত্বং ব্যাপকত্বম্।৮ এখানে 

তৎপদের দ্বার] ব্যাপ্যপদার্থ গৃহীত হইবে । ব্যাপ্যাধিকরণে বর্তমান যে 

অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, তপ্তিন্ন ধর্মকে 

ব্যাপক বলে। যথা ধূমাধিকরণ পর্ববতাদিতে বর্তমান যে-_-“ঘটবান্ ন” 
ইত্যাকারক অন্যোন্যাভাব, এই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে ঘট 

তদ্ভিন্ন ধর্মা হইল বহিচি। অতএব বহি ধূমের ব্যাপক হয়। ব্যাপক-- 

অধিকদেশবৃত্তি | ব্যাপ্য--অল্পদেশবৃতি | 

অনারম্তকসংযোগ 

যে সংযোগের দ্বারা কোন দ্রব্যের আরম্ভ বা উৎপত্তির সহায়ক হয় ন।, 

সেই সংযোগ অনারস্তভক সংযোগ বলিয়] কথিত হয়। যেমন কপালের সহিত 

আকাশের সংযোগ । 

পারিভাষিক শর্বাবলী তিপ্লান্ন 



অবয়ব 

হস্তপদাদি এক একটি শরীরের অবয়ব । ন্যায় মতে-আরম্তক দ্রব্য 

অর্থাং যাহ! হইতে কোন ভ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে অবয়ব বলে । 

যথ] পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়- ইহার! দ্রব্যের উপাদান ব1 সমবায়িকারণরূপে 

ব্যবহাত হয় । “অনিতা তু তদন্য। স্যাং সৈবাবয়বযোগিনী” ব্যাপ্তি, পক্ষধর্্মত। 

ও তজ্জন্য অনুমান এই বাকাত্রয় লইয়া] এক একটি গ্যায় । মতান্তরে গ্ভায়শান্ত্রে 

_ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগম এই বাকাপঞ্চকের এক একটি 

বাক্যের নাম অবয়ব। অনুশব্দের অর্থ-পশ্চাৎ মান শবের অর্থ-_জ্ঞান। 
অনুমান-_-পশ্চাদ্জ্ঞান। অর্থাং লিঙ্গাদি জ্ঞানের পর জ্ঞান হয় বলিয়া! উহার 
নাম অনৃমান। 

কুর্বদূরূপত্ব 
ক্ষেত্রস্থিত বীজ হইতে অক্কুর হয়, গোলার বীজ হইতে অস্কুর হয় না। 

অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে-ক্ষেত্রস্থবীজে একটি অতিশয় বিশেষ আছে 
এবং উক্ত অতিশয় বিশেষই অন্কুরের জনক । যে বীজে অতিশয় বিশেষ বা 

কুর্ববদ্রূপত্ব /১০0%10 উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই অস্কুর উৎপন্ন হয়, অন্য বীজ 
হইতে অঙ্কুর হয় না। 

পুরীতৎনাড়ী 
শরীরের অভ্যন্তরে পুরীততনাড়ী আছে। উক্ত নাড়ীতে বায়ু প্রবেশ করিতে 

পারে না এবং সুযুপ্তিকালে মন এ নাড়ীতে অবস্থান করে। এইজন্য সৃযৃপ্তিকালে 

আত্মমনঃসংযোগ হয় না বলিয়া জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। মনকে বিড বলিয়। 

স্বীকার করিলে পুরীতৎনাড়ীও তদতিরিক্ত শরীরে আত্মমনঃসংযোগ সকল 
সময়ে থাকিত, তাহার ফলে সর্বদাই জ্ঞান উৎপন্ন হইত, কিন্তু সুযুপ্তি হইত না। 
অথচ সুযুপ্তি সর্ববসম্মতবস্ত । এই সুমৃপ্তির উপপত্তির জন্য আত্মমনঃসংযোগ 
অনিত্যবস্ত বলিয়। স্বীকৃত হয়। মন যখন পুরীতৎনাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন 
সুসৃপ্তি হয়। তখন আত্মমনঃসংযোগের অভাবহেতু জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। 

এইজন্য মন অনু বলিয়া স্বীকৃত হয়। মনের পরম মহৎপরিমাণবিশিষ্টাভাব 

ও জ্ঞানের অযৌগপদ্য মনের বিদ্ুত্বের বাধক । 

য়া ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



একসার্থবাহিত্ব 
অনেকগুলি লেক একপঙ্গে গমন করিতেছেন। তাহার মধ্যে একজন 

ছিলেন ছত্রধারী, অবশিষ্ট সকল লোক ছিলেন ছত্রবিহীন। এক দলতৃক্ত 
সকল ব্যক্তির গমনকে বুঝাইবার জন্য কবি বলিলেন-_-“ছত্রিণে গচ্ছন্তি” এখানে 

ছত্রিসার্থবাহিমাত্রে অর্থাং ছত্রবিহীন হইলেও ধীহার। ছত্রীর সহিত একদলে 
গমন করিতেছেন, তাহাদের সকলেই ছত্রিপদের দ্বারা বোধিত হউক্ এইরূপ 

বক্তার তাংপর্য্যবিষয়ীভূত বাক্যার্থবোধের উপপত্তির জন্য ছত্রিপদে লক্ষপানৃত্তি 

স্বীকৃত হইয়াছে । একসার্থ--একদল । বাহী-_গমনরত। এখানে ছত্রী বা 

ছত্রধারী ব্যক্তিরই প্রাধান্য ব' মৃখ্যত্ব প্রতীতিই লক্ষণার ফল। উক্ত ব্য্গ্যার্থরূপ- 
ফলের দ্বারা কাব্যের চমংকারিতা৷ উপপাদনের জন্থই কবি লক্ষণারৃতি গ্রহণ 

করিয়া এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। 

আরভ্ভকসংযোগ ।--যে সংযোগ দ্বারা কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাকে 

আরভ্ভকসংযোগ বলে। যেমন কপালদ্রয়ের সংযোগ দ্বারা ঘটের উৎপত্তি 

হয় বলিয়৷ এ সংযোগকে আরস্ভকসংষোগ বলে । 

আলয়বিজ্ঞান । -আলয়_-দেহ নাশ পধ্যন্ত যে বিজ্ঞানধার। বিদ্যমান 

থাকে। “অহ্মাস্পদ” ইত্যাকারক যে জ্ঞান দ্বার! প্রতিমুহূর্তে স্বসত্ত।র অনুভব 

হয় সেই জ্ঞান আলয়বিজ্ঞ।ন বলিয়া অভিহিত হয়। 
বিনিগমনা ।-_-একপক্ষপাতিনী বা একপক্ষসাধিক! যুক্তির নাম বিনিগমন]। 

রাত্রিসত্রন্তায় ।-__প্রথমে কামন। বা বাসনার উৎপত্তি হয় ব! কল্পনা করিতে 

হয়। পরে প্রবৃত্তির উদয় হয়। তাহার পর কর্মজন্য ফলের উদয় হয়। যদি 

কামন৷ কল্পন। কর, তাহ! হইলে “রাত্রিসত্রন্তায়ে” অর্থাৎ কতকগুলি কণম্মের 

কোনরূপ ফলশ্রতি না থাকিলেও প্রতিষ্ঠারূপ আর্থবাদিক ফল কল্পনা করিতে 

হয়। সেইরূপ এস্থলেও কোন ফল কল্পনা করিতে হইবে । অন্যথ প্রবৃত্তির 

উপপত্তি হইবে না। 

খলেকপোতভন্যায় ।-_যেমন কোন জালে মুগপং--একই সঙ্গে সকল 

পারাবত পতিত হয়। সেইরূপ একাদিক্রমে সাতটি পদার্থের স্মরণের পর 

এককালেই একটি অখণ্ড শাববোধ উৎপন্ন হয় । 

উভয়তঃপাশরজ্জুঃ 
প্রকৃত বা প্রস্তত বিষয় এই যে- _অনুমিতিস্থলে ভ্রম স্বীকার না করিলে 

অন্ত কোন উপায় বা! গত্যন্তর পরিলক্ষিত হয় না। অন্তথাখ্যাতি-- ভ্রম যাহার 

পারিভাষিক শবাবলী পঞ্চায় 



স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে প্রবৃত্তির প্রতি যেমন বিশিষ্টাভেদের 

জ্ঞানাভাব কারণপরূপে কঙ্জিত হয়, সেইরূপ যদি অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্যবদৃ- 

ভেদের জ্ঞানাভাব কারণরূপে স্বীকৃত হয়। তাহা হইলে যে কালে বা ক্ষণে 

জলহুদে বহিনব্যাপ্যবদ্ ভেদের জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই অর্থাং তাদৃশ ভেদের 

জ্ঞনাভাব আছে, সেই সময়ে তাহাদের মতে জলহুদে বহৃন্যনুমিতির কারণ 

আছে একথা স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং সেখানে জলতহ্রদে। বহিমান্ 
ইত্যাকারক অনুমিতি উৎপন্ন হইতে কোন বাধা বা প্রতিবন্ধক থাকিবে না। 

কিন্ত এ অনুমিতি সদনুমিতি বলিয়। গন্য হইবে না। স্বৃতরাং এপক্ষে অন্যথা- 
খ্য/তি-ভ্রম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

আবার তাদৃশ অন্যথাখ্যাতির ভয়ে ব্যাপ্যবিশিষটজ্ঞান অনুমিতির কারণরূপে 

স্বীকৃত হইলে “অয়োগোলকো! বহিনমান্” ইত্যাকারক সদনৃমিতি নির্ববাহের- 

নিমিত্ত “অয়োগোলকো বহ্িব)1প্য ধৃমবান্” ইত]াকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞানাদি 
স্বীকার করিতে হইবে। অথচ উক্তজ্ঞান ভ্রমাত্মক, যেহেতু বস্ততঃপক্ষে 

অয়োগোলক বহ্িব্যাপ্যধুমবিশিষ্ট হয় না। অতএব উক্ত জ্ঞান প্রম! নহে। 
সুতরাং পর্যযালোচনা করিলে পরিদৃষ্ট হয় যে--ছুই কল্পের মধ্যে কোন কল্পেই 

অন্যথাখ্যাতির কবল হইতে উদ্ধার বা মুক্তি পাইবার কোন উপায় নাই। 
ইহাকেই বলা হয় উভয়তপাশরজ্জ্ু_ €বেশ পথে একটি তার রহিয়াছে, যাহার 

উভয় প্রান্তে একটি করিয়। ফাস আছে- উভয় সহ্কট--10119111719. 

অধাবদৃত্রব্যভাবী 
যাবদৃদ্রব্যভাবী শবের অর্থ-- স্বাশ্রয়নাশজন্যনাশপ্রতিযেগী । স্বপদের 

দ্বার স্পর্শাদি আটটি গুণ ও বেগাখ্যসংস্কার গৃহীত হয়। উহার পৃথিব্যাদি- 

দ্রব্যচতুষ্টয়ের গুণ। মবতরাং উহার সকলে বামুরও গু৭। স্পর্শাদিগুণের আশ্রয় 
ষে দ্রব্য, সেই দ্রব্যের নাশ হইলেই উক্ত গুণসমূহেরও নাশ হইবে এবং এ নাশের 

প্রতিযোগী হইল স্পর্শাদি গুণসমূহ । অতএব যাবদৃদ্রব্য ভাবী শব্দের দ্বার] 

উক্ত স্পর্শাদি গুণসমৃহ গৃহীত হয় । এবং উহার। সকলেই বায়ুর গুণ। যাহ। 
যাবদৃদ্রব্ভাবী নহে তাহাকে অধাবদৃদ্রব্যভাবী বলে । শবের আশ্রয় আকাশ, 

আকাশ নিত্যদ্রব্য বসিয়া উহ্হার বিনাশ নাই। স্বৃতরাং তাদ্বশপ্রতিযোগী 
পদের দ্বার শব্দ গৃহীত হয় না। অতএব শব্দ বায়ুর গুণ নহে। 



সত্সহ্ঞজহ্ভম । 

। লাঘানতিস্তরহ-মল্রকালহঘাল্। 

নুলনঅকণং-হল্রণ শী্বনদতীবুনুত্লীহাম। 
অহন কতা লল:, অজাহ-সন্তীহুজস নীজান |॥৫0। 

ষাহার শরীরের কান্তি নবোদিত মেঘের মত শ্যামোজ্ঘল, যিনি অল্পবয়স্কা 

গোপীদিগের বস্ত্র বা চিত্ত অপহরণ করিয়াছিলেন, অথবা যিনি চোর বা 

অল্পবয়স্ক পাণুববধূ ড্রৌপদীর পরিধেয়বন্ত্র-হরপকারী ছুঃশাসনের নিকট হইতে 
বস্ত্র রক্ষা করিয়াছিলেন, অথবা যিনি পৃথিবী-পালক পাগুবদিগের বধু 

দ্রোপদীর চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন । এবং ধিনি সংসারবৃক্ষের বীজস্বরূপ অর্থাং 

নিমিত্তকারণ, সেই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম জানাই ॥ ১॥ 

।  মুক্ানকী-মর্ীলানহতাম্। 

বৃকামগীনুববিদুত্লনীনুবনাসুকি: | 
মনী মনু সভ্না্ ীকালাতভলনঘিভত: || 

ধিনি চন্দ্রকে মস্তকে ভূষণরূপে ধারণ করিয়াছেন, এবং বাসুকিকে হস্তে 
বলয় নামক অলংকার বিশেষরূণপে গ্রহণ করিয়াছেন, লীলাবশতঃ উদ্দাম নৃত্যে 

সুনিপুণ, সেই মহেশ্বর সকলের মঙ্গলবিধান করুন্ । 

। মন্যান্ধাহজ্ৰ সবিষা। 

নিজলিজিদন্ধাবিক্কানভীলিবহিম-ন্বিংলবনীক্িনি: | 
নিহাবীন্ষনাঘ ক্বীনুক্ধানূ, ললূ হাজীনবসানহানন: ॥ 

গ্রন্থকার বিশ্বনাথ স্যায়পঞ্চানন কী কারণে ভাষাপরিচ্ছেদে ১৬৮টা কারিক। 

ও তাহার ব্যাখ্যা__সিদ্ধান্তমুক্তাবলী রচন। করিলেন, সে বিষয়ে পাঠকের 
অবগতির জন্য নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন__-“নিজনিগ্মিত” ইত্যাদি 

্রস্থারা! । শ্রীমংপ্রশস্তপাদাচার্য্য প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক রচিত বৈশেষিক- 

সূত্র, ন্যায়লীল! প্রভৃতি গ্রন্থে ্যায়শান্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রগাঢভাবে 

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/৩ ৭-১ 



আলোচিত হওয়ায় ন্যায়দর্শনের ভাষ। সাধারণ-সংস্কতভাষাঁবিদ্ ব্যকির নিকটে 

একান্তই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব সংস্কৃত ভাষায় সাধারণ জ্ঞান 

থাঁকিলেও তাহ সহজবোধ্য নহে । এই কারণে প্রথম পাঠার্থা যাহাতে সহজেই 
্যায়শান্ত্রে প্রবেশ করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ পুর্ববসৃরি-রচিত গ্রন্থের 

পারিভাষিক শবাবলী প্রভৃতি সারাংশীতভূত সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়া এই 

“ভাষাপরিচ্ছেদ” নামক গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন এবং উক্ত কারিকাসমূহের 

বিশদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য “সিদ্ধান্তমুভ্তাবলী” নামে টীকা রচনা করিয়াছেন । 
এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_-আমি প্রথম পাঠাথ্ী আমার শিষ্য মতান্তরে 

পৌঁত্র রাজীবেব প্রতি দয়াপরবশ হইয়া! কৌতুকবশত-ই শ্রীমতপ্রশন্তপাদা চার্্যাদি 
প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের সারাংশীভূত সংক্ষিপ্ত উক্তি ও যুক্তি অবলম্বনে মদ্রচিত- 

কারিকাবলীকে দিদ্ধান্তমৃক্তাবলীর মাধ্যমে বিশদভাবে প্রকট করিতেছি। 

[ তথাপি সিদ্ধাত্তমুক্তাবলীর যে সকল স্থানবিশেষে নব্যন্তায়ের জটলতা 
পরিলক্ষিত হয়, সেই সকল স্থানে পদার্থের বিষয় গুরুর উপদেশ ব্যতীত 

জ্ঞানগম্য হয় না। ] 

গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রশংসাব্যপদেশে গ্রন্থের প্রতিপ।দ্য ব! সাধ্যবস্ত পাঠকের নিকটে 

ংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত করিতেছেন-__ 

অনুর্সা ( অ্ভ্সা ) যুশযৃদ্ঞিলা অুক্তবিলা অবৃক্ষম্মগা জাদিক্কা, 

অব্-ালাল্স-নিহীঘ-লিংঅলিলিাওলানসন্কমীভজ্লকা | 
নিজ্গীর্নহাবি নিহননাঘন্কুবিলা বিভ্তাল্নূক্যানকী, 
নিল্সহলা ললবী ঘুরনিববুলা অব্যৃত্িংঘা লিহম্ ॥। 

“সদৃত্রব্যা বা জদ্রব্যা” প্রভৃতি পদগুলি ক্লিট বলিয়া একাধিক অর্থপ্রকাশকরতঃ 

্রস্থকারের রচনানৈপুণ্য সহ গ্রন্থের বিষয় বস্তটি জ্ঞানগর্ভ হইয়া উঠিয়াছে। 
এই মুক্তাবলীগ্রস্থ পৃথিবী, জল প্রভাতি নবধ দ্রব্যের প্রতিপাদক বা সাধক 

এবং ক্ষিতি প্রভৃতি নয়টি দ্রব্য এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বা সাধ্য বস্ত। সুতরাং 

সাধকত] বা প্রতিপাদকত। সম্বন্ধে এই গ্রন্থ উক্তদ্রব্যবিশিষ$ট হইয়াছে, সম্বন্ধসত্বে 

সন্বদ্ধিত্ব| এই ব্যাপ্তি বা নিয়মবশতঃ। এই মৃক্তাবলী গুণগুশ্ফিতা গুণযুক্তা 
অর্থাং এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ প্রভৃতি ২৪টি গুণের বিষয় 

সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। সংকর্মের জ্ঞাপিকা সং বিদ্যমান উৎক্ষেপণ 

অবক্ষেপণ প্রভৃতি পাঁচটি কর্মের বোধিক! অর্থাং এই গ্রন্থ অধ্যয়নের ছারা 

২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



নউতক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকৃঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই পাঁচ প্রকার কর্মের বিষয় 

'বোধিত হয় । সং-সামান্যবিশেষনিত্যমিজিত] অর্থাং এই গ্রন্থ পাঠে পৃথিবীত্বাদি 

জাতি, বিশেষ পদার্থ ও নিত্য সমবায় সম্বন্ধের বিষয় সবিশেষ অবগত হওয়। 

যায়। অভাবপ্রকর্ষোজ্ভবল! অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তমুক্তাবলী অভাবপদার্থের প্রকৃষ্ট- 

রূপে প্রকাশিকা অর্থাৎ এই গ্রন্থে প্রাগভাব প্রভৃতি অভাবপদার্থের ভেদের কথা 

সম্যকৃরূপে উল্লিথিত হওয়ায় পাঠকের ভাবভিল্ল অভাবপদার্থেরও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের 

উদয় হয়। সদ্ধুক্তি অর্থাৎ গ্রন্থকার গ্রন্থে উত্তম যুক্তির বা উক্তির ভিত্তিতে 

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় রচনাকরতঃ পরমত খণ্ডন করিয়। স্বসিদ্ধাস্ত স্থ!(পন 

করিয়াছেন। এই দিদ্ধান্তমুক্তাবলী রচন[কুশলী সুপগ্ডিত নৈয়ায়িকপ্রবর বিশ্বনাথ 
কর্তৃক শ্রীবিষ্ণর বক্ষঃস্থলে শোভিত মৃক্তাবলী অর্থ।ৎ মৃক্জাহ!রের মত বুধবর্গের 
চিত্তে সমপিত হইয়] চিরকাল জ্ঞান বিতরণ দ্বারা সন্তোষ বর্ধন করিতে থাকুন 

অর্থাং এই গ্রন্থপাঠে প্রথম পাঠার্থীগণ পাণ্ডিত্য অর্জন দ্বারা আনন্দলাভ 

করুন্ ॥ 

২ ন্রিৎনব্রিঘালায় ভুল লবন হাচ্যহিহ্বা লিনঞ্চলালি-__নূলদতযাহি। লন্ত 

অভ ল নিত্নগন সনি ল ত্রা ঝলামি' সলি কাতণ, নিলানি লল্লত্ত লাহ্িন্রান্থীলা 

গঘল্ঘ নিতিঅিৎ্ন-ণহিঅলামি-্হালাহিলি লস । অনিবীলহাচ্ভান্নাহভিম্যংনল মল্পভহস 

স্বকভবরি বিভ্রী লস দজিষাবাা, অজমঅলি হচ্ঞঘন্বিওচ্তেদকব্ঘলাঘা 
অল্যাহ্যবানু তভ্খিলবজান্ম বলালিইন নত ভ্বচযবী। হতস্ব, বস লক ল ₹হতবী, 

লগাণি অল্নাল্লর্বী় লন শুর, অঙ্গ লন জব্জনি লর্মত অলামিন হহঅবী লঙ্গ নতহী 

ব্িছনী নিছলসান্তুচঘ' লা লীযনূ। সম্ভুতআজ্খর অভনলহতিৎ্ললিহান্ধ হী জ্ঞাততত্ত্রলূ। 

নিৎ্নছনবভত্ত ক্পবংস লাহলিক্সান্: সাস্: | 

নভ্যাহত্ত- দক্পলঙ্স নিঘনন হব দত, অলামিত্ত ভ্তুত্বি-সলিসাহি-ল্যাংগন্ধভানানূ। 

ন ছত্র হবল:বিজুলিঘননিহইনলা জুল লক নিচ্ফভলানলিহিলি আাক্যমূ। 

'ুচ্ঞানলী:, নিথ্নহাতুঘা লনান্মহতআনূ। লখীন হাচভান্নাহান্। ল ন্ম লহ লিচ্ছলে 

ন্ীশ্বক্ষহাসালাগািহিনি শ্রাভ্ঘলূ। অলি লরিদ্দ লম্বাহাজ্ৰীন নহুণীমিনত্রান। 

অল ঘাস ভুবহ্স সাযহিন্বলস নিম্কভবদদি ল লনীঘকনহাসানার্ঘল্। লম্নঘ' 

সত নিছনঅলিহীদ জ্ঞান । নিধ্নগরননঘলিহীদ ন্ব লিলাধকত্বএাঠাহি, ছ্বান্থিত্ 

ছিছ্নাল্বামান ঘন বলামিঘাঘল, সবিনল্ঞক্রভবালানকবীত কাহযঅলন্ধলানু। হত 

ন্্নাহ্বিন্ধাীনা সল্থন্ত জল্নাল্নবীযনক্নতঅল্যন্তহিনক্ঘঘ: হনল:ব্রিজ্তিঘ্নাল্নালাতী- 

শ্রাজ্নীলি ন ল্মজিম্বাহ হুযান্তু: ॥ 
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অঁজাহ-মন্ত্ীভ্তজন নীআাঘলি | বাং হল হীত্ী নহাবহ্ত ভীজায নিলিভী্ষাহ- 
আবত্বণ: | ঘবন ইং সলাত হৃহিন লাল লগ্ান্তি__-ঘধা ছত্াহিক্কাহয' জর্ণ,অল্য 

লখা হিত্যভু,হাব্কিদণি । ল ন্ন ললুক্কনৃ'অনভ্নহাতীনাঁ অনর্ীবযলব্মন্জ্রন্ িনি- 

প্ৃতিভ্ি: | ল ন্ম হাহীহাজল্যকন জর্নঅল্যত্রজাঘকন ব্সলিদহা হলি আন্যম্, 

অসযীজন্করান। লন ত্তু ক্কনু'বিন অল্যতনিন কাহক্কা্জমাত হত অন্তুসুতজ্তাক:, 

“নামী অলযনূ, ইন ঘন: “নিম্বভয কলা ধুন্বনভ্য বীমা” হত্যায় আহালা অি 

আন্ত্ুবল্ঘযা: ॥২॥ 

ন্যায়শ।স্ত্রে “ননু” প্রভৃতি শব্দ আশঙ্কাবাচক। গ্রন্থকার বিশ্বনাথ স্ব-সিদ্ধাস্ত 

পক্ষ স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ববপক্ষ ুলিতেছেন-__“ননু” এই আশঙ্কা 

বাচক শব দ্বারা । গ্রন্থকার আশঙ্কা করিতেছেন- মঙ্গলাচরণ বিদ্রধ্বংসের প্রতি 

অথবা গ্রন্থসমাপ্তির প্রতি ক(রণরূপে স্বীকৃত হইতে পাবে ন।। যেহেতু মঙ্গলা- 

চরণ ব্যতীতও চার্ধাক প্রভৃতি নাস্তিকগণ কর্তৃক বিরচিত গ্রন্থের নিবিবদ্ে 

পরিসমাপ্তি পরিলক্ষিত হয় । এরূপ শঙ্কা করিতে পারা যায় নী। কারণ 

আস্তিক শিষ্টগণ যে নির্দোষ সদআচার অনুষ্ঠান ব1 প্রয়োগ করিয়া! থাকেন, 
সেই আস্তিক শিষ্টগণ কর্তৃক স্বীকৃত নির্দোষ সদাচারই সফল বলিয়! গণ্য। 

অতএব মক্ষলাচরণও শিষ্টগণ কর্তৃক পরিগৃহীত সেই নির্দোষ সদাচারের বিষয় 

বলিয়৷ উহাঁও সফল এই অনুমানের দ্বার। মঙ্গলাচরণের সফলত্ব সিদ্ধ হইলে পর 

গ্রন্থসমাপ্তিই মঙ্গলাচরণের ফলরূপে অনুমিত হয়। স্ৃতরাং গ্রন্থের প্রারস্তে 

্রন্থসমাপ্তির নিমিত্ত মঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান অবশ্যই কর্তব্য । কারণ তখন এই 

প্রশ্টাই প্রথমে মনে উদিত হইবে যে-_মঙ্গলাচরণের ফল কি? ফল হইল দুই 

প্রকার-_দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। দৃষ্ট ফল সম্ভব হইলে বা উপস্থিত থাকিলে অদৃষ্ট ফল 
কল্পন। করা অনুচিত বলিয়! গ্রস্থসমাপ্তিই গ্রন্থকারের ইস্ট ও দৃষ্ট ফলবশতঃ 

মঙ্গলাচরণের ফলরূপে কল্পিত হইয়া থাকে । 

গ্রন্থসমাপ্তিই কারণীভূত মঙ্গলাচরণের দৃষ্টফলরূপে স্বীকৃত হওয়ায় ষে সকল 
চার্ববাকাদি নাস্তিকদিগের গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ পরিলক্ষিত হয় না, সেখানেও 

সমাপ্তিরূপ ফলদর্শনে জন্মান্তরীয় কারণীভূত মঙ্গলাচরণ কল্পিত হয়। আর 

কিরণাবলী, কাদম্বরী প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থে মগলাচরণের অনুষ্ঠান সত্ত্বেও গ্রস্থ- 
সমাপ্তিরূপ ফল পরিলক্ষিত হয় না, সে সকল স্থানে বুঝিতে হইবে যে-_সেখানে 

গ্রস্থকরের বলবত্তর বিদ্র আছে অথবা বিদ্বের প্রাচুষ্য বা প্রবলতম বিদ্ধ আছে। 

প্রচুর বা বলবত্তর মঙ্গলাচরণই, বলবত্তর বিদ্লধ্বংসের বা বিদ্লনিরাকরণের প্রতি 
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কারণ। বিদ্রধ্বংস মঙ্জলাচরণের ছার বা ব্যাপার । স্বৃতরাং বিদ্লধ্বংস ছার। 

মঙ্গলাচরণ গ্রন্থসমাপ্তিরপ ফলের বা কারের উৎপাদক হয় এই কথা প্রাচীন 

নৈয়ায়িকগণ বলেন। অতএব স্বল্পমঙগলাচরণের অনুষ্ঠান দ্বর! প্রবলতম বিদ্বের 
বিনাশ হয় নাই বলিয়' কিরণাবলী, কাদন্থরী প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ সত্ব 

গ্রন্থসমাপ্তিরপ ফল পরিলক্ষিত না হইলেও উক্ত কাধ্য-কারণভাবের কোন 

দ্লোষোৎপত্তি বা ব্যভিচার হয় নাই। যেহেতু কিরণাবলী ও কাদস্বর। প্রভৃতি 

গ্রন্থে মঙ্গলাচরণরূপ কারণ বর্তমান থাকিলেও উক্ত কারণের ব্যাপার-_ 

“বিদ্র-ধবংস” না থাকায় সমাপ্তিরপ ফল ব। কাধ্য উৎপন্ন হয় নাই । এইজন্য 

দিনকরী বলিয়াছেন-__স্বজশ্য বিদ্রধ্বংস সম্বন্ধে মঙ্গলা৬াববশতঃ গ্রন্থের 

অসমাপ্তি। 

কিন্ত নব্য নৈয়ায়িকগণ বলেন-_বিদ্রধ্বংসই মঙ্গল।চরণের ফল বা কাধ্য। 

কিন্তু গ্রন্থসমাপ্তি বুদ্ধি, প্রতি৩। প্রভৃতি অন্য ক!রণসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়। 

থাকে । যদি বল বিদ্ধ্বংসই মঙ্গলচরণের ফল, তাই। হইলে যে সকল গ্রন্থ- 

কর্তার বিদ্লাভাব স্বতঃসিদ্ধ আছে, অথচ তাহারা গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, 

সেখানে অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচরণের নিক্ষলত্বাপত্তি। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। 

যেহেতু এখানে মঙ্গল।চরণের নিষ্ষলত্বের যে আপত্তি উঠিয়াছে, সেই আপত্তি 
ইষ্ট । কারণ বেদবিশ্বাসী শিষ্টগণ বিদ্বের আশঙ্কাতেই দঙ্গলাচরণ করিয়। 

থাকেন এবং এইপ্পই শিষ্টাচার পরিলক্ষিত হয়। যদি বল খে গ্রন্থকর্তার 

স্বত£সিদ্ধ বিদ্লাভাব আছে, অথচ তিনি স্্বীয়গ্রন্থে মঙ্গল।চরণ করিয়াছেন, কিন্তু 

এখন উ্ত অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচরণ যদি নিষ্ষল হয় অর্থাং মঙ্গলাচরণপ্পপ কারণ 

বর্তমন রহিয়।ছে অথচ বিদ্ধ সরূপ কাধ্য উৎপন্ন না হইলে “মঙ্গলাচরণ 

বিদ্রধ্বংসের প্রতিকণারণ* এইরূপ কাধ্য-কারণভ।ব বেধক বেদবাক্যের 

অপ্রামাণ্যের আপতি হয়। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু “বিশ্ব 

বর্তমান থাকিলে এনুষ্ঠিত মঙ্ষলাচরণের রা সেই বিপ্র বিনষ্ট হইবে বা ষে 
গ্রস্থের বিদ্ন বর্তমান আছে, অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচরণ সেই বিদ্ধের বিন।শ+” ইহাই 
বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় । এই নিমিত্ত পাপভ্রমে অনুষ্ঠিত প্রায়শ্চিত নিক্ষল 

হইলেও, পাপ এবং প্রায়শ্চিত্বের কাধ্য-কারণভাব বোধক বেদবাক্য অপ্রমাণ 

হয় না। কিন্ত মঙ্গলাচরণ বিদ্ধধ্বংস-বিশেষের প্রতি কারণ । সকল জাতীয় 

বিদ্ব অনুিতমঙ্জলাচরণের দ্বার! বিনষ্ট হয় না । বিনায়কম্তব পাঠাদি কতকগুলি 
বিদ্বধবংসবিশেষের প্রতি কারণ হয় । কোন কোন স্থলে বিদ্বের অত্যন্তাভাবই 
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সমাপ্তির প্রতি কারণ হয়, যেহেতু কার্যের প্রতি যে বন্ত প্রতিবন্ধক হয়, সেই 

বন্তর অভাব সেই কার্য্যের জনক হয় । 

অতএব প্রতিবন্ধকের সংসর্গাভাবই ( প্রাগভাব, ধ্বংসাভাবও অভ্যস্তাভাব ) 

কার্য্যের জনক হওয়ায় বিদ্বের অভাব গ্রন্থসমাপ্তির গ্রতি কারণ হয় । অত্যন্তা- 

ভাবের সহিত ধ্বংস ও প্রাগভাবের বিরোধ না থাকায় বিঘ্বের অভাবপদের 

দ্বার] উহাদেরও সংগ্রহ হইল । 

এই নিমিত্ত পরিলক্ষিত হয় থে চার্ববাক প্রভৃতি নাস্তিকগণ কর্তৃক বিরচিত 

রন্থসমূহে জন্মাস্তরীয় অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচরণ হইতে বিদ্রধ্বংস স্বীকৃত হয় অথবা 
সে সকল গ্রন্থকর্তার স্বতঃসিদ্ধ বা স্বভাবতঃই বিদ্নের অত্যন্তাভাব বর্তমান আছে 

বলিয়। পূর্বকথিত কাধ্য-কারণভাবের অর্থাং “প্রতিবন্ধকাভাৰ কার্ধ্যের প্রতি 

কারণ হয়” এই কারধ্য-কারণভাবের ব্যভিচ।ৰ হয় না এই কথ নব্যনৈয়ায়িকগণ 

বলেন। 

“সংসার-মহীরুহত্য বীজায়”__সংসাররূপ যে মহীরুহ বিশাল বৃক্ষ তাহার 

বীজ অর্থাং নিমিত্তকারণ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম জানাই । এই বিশেষণ 

দ্বারা ঈশ্বরের সত্তাবিষয়ে প্রমাণ প্রদণিত হইল। “নূতন জলধররুচয়ে” এই 
বিশেষণপদের দ্বারা ঈশ্বরের সাকারত্ব প্রদগিত হইল । নিরাকার পদার্থের 

শরীরের কান্তি সম্ভব হয় না। 

কাধ্যমাত্রেরই একজন কর্তা বা পরিচালক বা জনক থাঁকেন। যেমন 

ঘটাদি কাধ্যের কর্তা কুস্তকাঁর। সেইরূপ পৃথিবী এবং বৃক্ষাদির অন্কুর!দিও কার্য্য 

বা জন্য-বস্ত । এই নিমিত্ত উহ!দেরও একজন কর্ত। অতি অবশ্যই স্বীকার করিতে 

হইবে । এই সকল কার্য্যের কর্তৃত্ব ব৷ কর্ত। হওয়। অন্মাদাদি সাধারণ মনুষ্ঠের 
পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ জন্য ক্ষিতির অর্থাভূমগ্ডলের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। 

স্বৃতরাং ধিনি ক্ষিতি প্রভৃতির কর্তা তিনিই ঈশ্বর এইরূপে ঈশ্বরসিদ্ধি-বিষয়ে 

প্রমাণ প্রদণিত হইল । অনুমানের আকার--ক্ষিতিঃ সকর্তৃক! কার্ম্যত্বাং ঘটবং । 

যদি বল কত্রজন্যত্বের বা অকর্তৃকত্বের প্রমাপক বা সাধক শরীরাজন্যতৃ 

অর্থাং পৃথিবী কর্তৃবিশেষের দ্বার] সৃষ্ট নহে, যেহেতু উহা! শরীরবিশেষ হইতে 
অনৃৎপন্ন । এই শরীরাজন্যতহেতু দ্বারা পূর্ববকথিত জন্যত্বহেতু সংপ্রতিপক্ষ 

হইয়াছে । সন্ বিদ্যমান হইয়াছে প্রতিপক্ষ প্রতিকূল হেতুটি যাহার, সেই হেতু 

সংপ্রতিপক্ষ বলিয়। অভিহিত হয় অর্থাং যে হেতুটি তুল্যবল প্রতিকূল হেতুবিশিষ্ট 
হইয়াছে, সেই হেতুকেই সং-প্রতিপক্ষ বল! হয় । 

৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হেতুর দোষ কা হেত্বাভাস পীচ প্রকার । সংপ্রতিপক্ষ তাহাদের অন্যতম । 

হেত্বাভাস থাকিলে অনুমিতি হয় না। “ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা জন্যত্বাং” এইটি 
প্রথম অনৃমান। সাধ্য ও হেতু অভিন্ন হইলে সিদ্ধসাধন দোষ প্রযুক্ত অনুমিতি 

হয় না, এইজন্য সকর্তৃকত্ব ব৷ কর্তৃজন্ত্ব সাধ্য হইল । কাধ্যত্ব ব৷ জন্যত্ব হেতু 
হইলেও সাধ্য জন্যত্ব বা কাধ্যত্ব হইল স্বরূপসন্বন্ধবিশেষ, আর হেতুরূপ কাধ্যত্ব 
বা! জন্যত্ব প্রাগভাবপ্রতিযোগণিত্ব, সৃতরাং সাধ্য হইল অখণ্ডোপাধি স্বরূপ, হেতু 

হইতে ভিন্ন হওয়ায় সিদ্ধসাধন দোষ হইল না-__ইতি দিনকরী । 

“ক্ষিতিঃ অকর্তৃকা ব। কত্রজন্যা শরীরাজন্যত্বাৎ+” এইটি দ্বিতীয় অনুমান । 

এই দ্বিতীয় অনৃমানটি প্রথম অনুমানের বিরোধী । তদ্বত্ব! জ্ঞানের প্রতি তদ- 

ভাববত্বাজ্ঞানের ব! তদভাবব্যাপ্যবত্বাজ্ঞানের গুতিবন্ধকত1] এই নিয়মবশতঃ । 

দ্বিতীয় অনুমানের সাধ্য হইল কর্জন্যতব বা অকরৃকত্ব, ইহার সাধক বা' প্রমাপক 

হেতু শরীরাজন্ততু । এই দ্িতীয় অনুমানের হেতু শরীরাজন্ত্ব, প্রথম অনুমানের 
“জন্যতৃ” হেতুর সংগুতিপক্ষ হইয়াছে । সুতরাং প্রতিপক্ষহেতুর নৃযুনবলত্ 

প্রমাণিত ন1 হইলে প্রথম অনুমানটি সদনুমান বলিয়। প্রমাণিত হইবে না । এরূপ 

শঙ্কা করিতে পার না। কারণ এই হেতুটি অপ্রধোজক অর্থাৎ অনুকৃূলতর্ক- 
রহিত। যে তর্কের দ্বারা হেতৃর ব্যভিচারশঙ্কা নিবারিত হয়, তাহাকেই অনুকূল 

তর্ক কহে। যথা] “ধৃূমো বহ্থি ব্যভিচারী নবা” অর্থাং ধুম বহিব্যতীতও 
থাকিতে পারে কি না ঃ ইত্যাকারক ব্যভিচার শঙ্কা । যদি “ধূমে! বহিনব্যভি- 

চারী স্যাত্তহি বহিজন্যো! ন স্যাং” অর্থাৎ ধূম যদি বহিনর ব্যভিচারী হইত, তাহ। 

হইলে ধুম বহি জন্য অর্থ। বহি হইতে উৎপন্ন হইত ন] ইত্যাকারক অনুকূল 
তর্কের দ্বারা পূর্বেরবাক্ত ব্যভিচার শঙ্কা নিব/রিত হয়। এবপ তর্কই অনুকূলতর্ক 

বলিয়া অভিহিত হয়। 

এখানে প্রকৃতস্থলে দ্বিতীয় অনুমান কল্পে “শরীরাজন্যত” হেতুর ব্যভিচার 

শঙ্কা নিবর্তক কোন অনুকূল তর্ক পরিলক্ষিত হয় না। 
কিন্ত আমার অর্থ।ৎ গ্রস্থকারমতে কর্তৃত্বরূপে এবং কাধ্যত্বব্ূপে কাধ্য-কারণ- 

ভাবই অনুকূল তর্ক। কর্তা ব্যতীত কাধ্য উৎপন্ন হয় না বলিয়া কাধ্যমাত্রই 
কর্তৃজন্ অর্থাৎ কাধ্যত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি চেতনশীল কর্তা কারণ হয় এই কথাই 

সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন । 

এখন “ক্ষিতিঃ কর্তৃজন্যা! কার্ধ্যত্বাৎ+ এই অনুমানে “কার্য্যত্বংকর্তৃজন্যত্ব- 
ব্যাপ্যং ন বা» অর্থাং হেতৃতৃত কাধ্যত্বে সাধ্য-ভূত কর্তৃজন্যত্বের ব্যাপ্তি আছে 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৭ 



কিনা? ইভ্যাকারক ব্যভিচার শঙ্কাতে “যদি কার্যযদ্বং কর্তৃজন্যত্বব্যভিচারাী 

ত্যাত্তহি কৃতিজন্যতাবচ্ছেদকং ন স্যাৎ* এইটি অনুকৃলতর্ক হইয়াছে । যেহেতু 

কার্য্যত্ ধর্মটি কৃতির জন্থতাবচ্ছেদক বলিয়া সর্ববদাই স্বীকৃত। এখন কাধ্যত্ব 

ধর্্মট যদি কর্তৃজন্ততবের ব্যতিচারী হইত, তাহা হইলে কৃতির জন্যতাবচ্ছেদক 

বলিয়া পরিগণিত হইত ন1। যেহেতু অতিপ্রসক্ত বা! তদতিরিজবৃত্তিধর্ম কাহারও 
অবচ্ছেদক হয় না ইহাই নিয়ম-_-“অন্যনানতিরিকবতিধর্মাস্য এব অবচ্ছেদ- 

কম্বাৎ»। অতএব কার্ম্যত্ব কর্তৃজন্ত্বের ব্যভিচারিধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইল ন]। 

সুতরাং উক্ত অনুকূলতর্কের দ্বার! উক্ত ব্যভিচার শঙ্কা নিরাকৃত হইল । 

কাধ্যমাত্রের প্রতি চেতনশাল বস্ত কারণ হয় এই মত ধাহারা স্বীকার করেন 

না। তাহাদের মতে অনুকূলতর্ক নাই। এ বিষয়ে দিনকরীতে বিশদভাবে 

আলোচিত হইয়ছে। 

স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, অদ্বিতীয়, বিশ্বেব কর্তা, ভবনের বক্ষক ইত্যাদি 

বেদের অনুসন্ধান ।র। ব প্রমাণদ্বাব। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় সিদ্ধ হয় ॥ ১॥ 

রল্স মুত (যু) ভাঘা কজন জামাল্ম অনিহীমনমূ। 

অলনাঘহাঘাওমান: নহাখা: অজ ভিলা: |২।। 

গ্রন্থকার পদার্থসমূহের বিভাগ দেখাইতেছেন-_ “দ্রব্য” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বাবা। 

“পদস্য অর্থঃ পদার্থ” এই বুযুংপত্তিবশতঃ পদের দ্বারা যে বস্তু বোধিত হয়, 

তাহাই পদার্থ । অর্থাং যে বস্ত পদজন্য প্রতীতিব বিষয় বা যাহ] জ্ঞে়, 

অভিধেয়, বাচ্য বা প্রমেষাদি তাহাই পদার্থ শব্দদ্বার৷ বোধিত হয়। দ্রব্য, গুণ, 

কর্ম, সামান্য বা জাতি, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটি পদার্থের কথা 

হ্যায়বৈশেষিকগণ বলিয়া থাকেন। আমর! এই জগংসংসারে যাহ] দর্শন করি 

বা অনুভব করি সকলই এই স।তট পদার্থের অন্তর্গত । সপ্তাধিক বা সপ্তন্যুন- 
হখ্যক পদা্থস্বীকাবে প্রয়োজন বোধ করেন না। ইহার মধ্যে ছয়টি ভাব 

পদার্থ ও একটি অভাব পদার্থ । প্রথমেই দ্রব্যের কথা বলিয়াছেন, কারণ 

গুণাদি ছয়টি পদার্থই দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এইজন্য আশ্রয় ব্যক্তির 

বিষয় প্রথমে বলিয়। পরে আশ্রিত ব্যক্তি বা বস্তর বিষয় কথিত হইয়াছে । গুণ 

সকল দ্রব্যেই থাকে, আর কর্ম, দ্রব্যে থাকিলেও সকল দ্রব্যে থাকে না, এই 

নিমিত্ত দ্রব্যকথনের পর সর্বদ্রব্যাশ্রিত গুণের কথা বলিয়! দ্রব্যাশ্রিত কর্মের 

কথা গ্রস্থকার কারিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর সামান্যের কথা 

এ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বলিয়াছেন, যেহেতু সামান্য বা জাতি সকল সময়ে দ্রব্য, গুণ ও কর্থাকে 
আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। সামান্য বা জাতিকে অবলম্বন করিয়া দ্রব্য, 
গুণ ও কর্ম ইহারা প্রত্যেকে অনুগত ভাবপ্রাপ্ত হয় । আর বিশেষ প্রত্যেকের 
ব্যাবর্ভক । এই নিমিত্ত সামান্য ও বিশেষ এই দুইটি পদঃর্ের পরম্পর বিপরীত 
স্বভাব। এই কারণে সামান্যের পর বিশেষের কথা কারিকায় উক্ত হইয়াছে । 
জন্য দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ স্ব স্ব আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি করে 
বলিয়া! বিশেষাস্তের পর সমবায় কথিত হইয়াছে । এই ছয়টি ভাবপদার্থ, 
স্বতরাং ভাবভিন্ন অভাব পদার্থ সপ্তমস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। 

দ্রব্যত্বাদি জাতিকে লক্ষ্য করিয়াই কারিকায় দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থগুলি এক- 

বচনাস্তরূপে কথিত হইয়াছে । মীমাংসকগণ গুণগতজ।তি স্বীকার করেন না 

বলিয়। “গুণা$” মতান্তরে বন্ুবচন উল্লিখিত হইয়াছে । কন্ম সযোগ অপেক্ষা 

অতিরিক্ত পদার্থ নহে এই ভূষণমত নির।করণের জন্ত কারিকায় “তথা” এই 

শব্দ উক্ত হইয়াছে । অর্থাং যেমন গণ দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, সেইরূপ 

কম্মও। “অভাৰ অধিকরণস্বরূপ পদার্ধান্তর নহে” এই প্রাভাকর মত খণ্ডন 

কবিবার জন্য কারিবঝায় উক্ত হইয়াছে পুন “স্তথা” এই শব্খ। “পদার্ধা৪” এই 
পদের অর্থ পদার্থতাবচ্ছেদক ধর্ম! । “দ্রব্যং” এই পদেব ভাবপ্রধান নির্দেশ 

দ্বারা “পব্যতব” অর্থ মভিহিত হইয়াছে বলিয়! পদাথ অনেক হইলেও সপ্তত্ব 

কথনে ব্ণাঘাত হইল ন।। মীমাংসকেরা সখ্য, শক্তি ও সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত 

পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, এই পরমতের অপকর্ষ মৃচনার জন্য “সপ্ত” শব্দ 
কারিকায় উল্লিখিত হইয়াছে ॥২॥ 

ৎ। ঘহাখালাজুন্ুহালা্--নন্ৰ মুত হআহি। অল অমলহ্আামা নতক্কখলা ইুন্র 

অগা লাশ সাম' বন লাতিন দৃশ্বণ্ তল্যাঘী লঃ ভুল. । ঢৃন ন্ন পাশা লহীমিক্ক- 
সবিজ্তাঃ লঘাধিক্ঞালালদি অ/তভরা", সলিঘাহ্লিস্ব মীন নাচ্ম। অলঘ্ তঘনাল- 

ন্বিন্াননী অমঘকাঘজিন্মলঘা হাকিজার্হ্যাহীনাদলিহিক্রণহাশ্বত্রদাহাত্তিলম্। লন 
ক্রখমল হ্ন দহাখা:, হাকিজান্ষ্যাহীনামণি অলিহিত্পণহাখক্রান। খানি দচ্যাহি- 

বমনহিবল পান্তিলা হাহী ন অল্যবী, লক্ভুল্ধীন নত অল্যব। লগ নচ্ঘাহিলা ননী 
হানা হাকিলহিযবী, ত্ুভীজকঈঈন লত্যা্বঘবাহগন স্ব অল্যব হলি জ্কবুযব। 
হল ঝাহেঘনঘি অলিহ্ক্িণহাখ্'। লভি ল মনুভ্ত সানঘু অল্তরঅলি, অালাল্ম$ঘি 

ববভলানৃ, অগা বহর লিহয অখা অহজহ্ললঘি লিক্ঘলিলি ভাকঘসলীল: | লাচ্যঘান, 

ভবন দর্ীবলানাহিলি ঘি । নত্যাহালাশলিহাচ্ভ-ন্তযাইহাছাহিন্ট সলি 

প্রত্যক্ষথণ্ডম্ ৯ 



ভবানল্ীণ ল্ঘাঘামানা ইইল তা তুত্ঘ কম্ঘবী। অললিন আমজভ্বী অনল্তহাকি- 

লল্দাঝলান-ন-জ্ননানীঘ্িব্যান্ন। ল ন্বীভীতক্ক ভলি সলিতল্তক্ক-অক্লান৩ণি ক্ষ 

হান্গ হলি আাভ্যল্। ত্ততীঅন্কামানমিহাচত্র-মন্যনাহয [ লঘিআালান্যাআালভন্য ] 

কাহতালানু। ভাহ্যদঘি ন নহাখল্নিং, জ্িল্ত্ লল্পিল্লনে জলি লহ্ঘলমূযীঘজ্া- 
বন্বমূ, বণ্া নবল্লিন্নংন অলি ব্বলল্বালান্কাহ্কতাহিনভন ভু ন্ব্রলাহধ্যমিলি ॥২॥ 

সপ্তম পদার্থট অভাব পদার্থ কারিকায় এবপ উল্লেখ থাকায় অবশিষ্ট ছয়টি 

পদার্থ ভাব পদার্থ কপে পরিগৃহীত হইল । এই নিমিত্ত প্রথম ছয়টি ভাবপদার্থ 

এইরূপ পৃথগৃঙাবে আর উল্লেখ করার প্রয়োজন হইল না। এই সাতট পদার্থ 

বৈশেষিকদর্শনে প্রসিদ্ধ এবং নৈয়ায়িকগণেরও অবিরুদ্ধ। ভাঙ্কে অর্থাৎ 

শ্রীমৎ প্রশস্ত পাদাচার্ধ বিরচিত বৈশেষিক ভাঙ্কে এই সাতটি পদার্থের মধ্যেই 

নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক স্বীকৃত ষোডশ পদার্থকে যথাযথভাবে দেখান হইয়াছে । 

নবান্তায় বচয়িতা গঙ্গেশোপাধ্যায় সপ্তপদার্থের মধ্যে ষোডশ পদার্থের 

অন্তর্ভাবকে স্বীকার কবিয়! লইয়াছেন বলিয়াই স্বরচিত উপমানচিস্তামণি গ্রন্থে 

শক্তি, সাদৃশ্য ও স"খা। উক্ত সাতটি পদার্থ হইতে অতিরিক্ত এইরূপ আশঙ্কা 

কবিয়াছেন। অন্তথা অর্থ যদি সপ্ত পদার্থের মধ্যে ষোডশ পদার্থের 

অন্তশ্লিবেশ স্বীকাব না করিতেন, তাহা হইলে শক্তি, সাদৃশ্য ও সংখ্যাদি সপ্ত 

পদার্থ হইতে অতিরিক্ত এপ আশঙ্কাই করিতেন না। 

আশঙ্কা করিতেছেন-_ দ্রব্যাদি সাতটি দীত্র পদার্থ হইবে কেন ? যেহেতু 

শক্তি, সাদৃশ্য ও সত্থ্যাদি অতিবিক্ত পদার্থ ব্মান রহিয়াছে । তথাহি-- 

চন্দ্রকান্ত নাক প্রতিবন্ধক মণিবিশেষ, মন্ত্র এবং ওষধির সান্লিধ্যবশতঃ বহি" 

দ্বারা দাহ উৎপন্ন হয় না । কিন্তু উক্ত চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতির অভাব স্থলে 

বহির ছারা দাহ উৎপন্ন হয় । অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে-- প্রাতিবন্ধকী- 

ভূত চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতির ছ্বারা বহির দাহানুকূলশক্তি বিনষ্ট হয় এবং 

উত্তেজকীভূত সূর্যকান্তমণির দ্বারা অথব! প্রতিবন্ধক চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতির 

অপসারণের দ্বারা বহি্ব দাহীনৃকূল শক্তি সমবৎপন্ন কল্পিত হয়। স্মতরাং 

বহিঃর দাহানুকৃল শঞ্তি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকৃত বা কঞ্সিত হওয়ায় শক্তি সপ্ত 

পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ ইহাই হইল আশঙ্কার বিষয় । এবং সেইরূপ 

সাদৃশ্য ও অতিরিক্ত পদার্থ, যেহেতু সাদৃশ্যকে উক্ত ছয়টি ভাব পদার্থের অন্তর্গত 

বা অন্তর্ক্ত বলিতে পারা যায় না। কারণ সাদৃশ্য যেমন জাতিতে বর্তমান 

থাকে, সেইরূপ জাতি ভিন্ন দ্রব্যাদিতেও থাকে । তথাহি--যেমন গোত্বজাতি 

১০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



নিত্য, সেইরূপ অশ্বত্ব জাতি ও নিতা, এইভাবে জাতিতে সাদৃশ্ের প্রতীতি বা 

প্রত/য় হয়। জাতির বা সামান্যের উপরে ভ্রবাণদি কোন পদার্থই থাকে 

না। অতএব যাহ! সামান্যে অছে, তাহ। দ্রব্যাদি পদার্থ হইতে ভিন্ন 

বা অতিরিক্ত একথা স্বীকার করিতে হইবে। সাদৃশ্য অভাব পদার্থরূপেও 

স্বীকৃত বা পরিগণিত হয় না, যেহেতু সাদৃশ্যের ভাবত্বরূপে প্রতীতি হয়। এরূপ 

শঙ্কা করিতে পারা যায় না। কারণ প্রতিবন্ধকীভূত চন্দ্রকান্ত মণ্যাদির অভাঁব- 

বিশিষ্ট বহি দাহাদির প্রতি হেতৃ । লঘু ধর্মের কীরণতা বচ্ছেদকত সম্ভব হইলে 

গুরুধর্ষে কারণতাবচ্ছেদক স্বীকার অনুচিত বলিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন__ 

অথবা ইতি। অথবা স্বতন্ুদূপে প্রতিন্দ্ষক্ীভূত চন্দ্রকান্তমণ্যাদির অভাবই 

দাহাদির প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হইলে যখন সমাধান হয়, তখন 

অনন্তশক্তি তাহার প্রাগভ।ব ও ধ্বংস কল্পনা কর। উচিত নহে । অর্থাৎ বহিনতে 

যেরূপ দাহানৃকৃল শক্তি স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ প্রতিবন্ধকীভূত 

চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতিতে ও দাহশক্তির নাশানুকৃলশক্তি স্বীকার করিতে হইবে । 

অন্যথা চন্ত্রকান্তমণি প্রভৃতি বহিবৃত্তি শক্তির নাশক হইতে পারে না। সুতরাং 

শক্তি স্বতন্ত্রপদার্থরূপে স্বীকৃত হইলে অনন্তণক্তি এবং উক্তশপ্ঞিসমূহের প্রথগভাব 

ও ধ্বংস স্বীকাৰ করিতে হইবে । এইরূপ গুরূকল্পন1 স্বাকার করা অপেক্ষা 

দাহেৰ গতি মণ্যভাবের অতিরিক্ত জুনকতা স্বীকারে যখন সমাধান হয়, তখন 

শক্তি স্বীকারে প্রয়োজন করে না। পক্ষান্তরে--চন্ত্রকান্তমণি নিকটে থাকিলে 

যদি বহির দাহিক। শঞ্ডি অনুৎপন্ন হয় এইরূপ পরিলক্ষিত হয়, তাঁত হইলে 

বহ্ছির স্বতন্ত্রূপে দাহিকাশক্তি স্বীকার না করিয়৷ চত্দ্রকান্তমণির অভাববিশিষ্ট 

বহিই দাঁহ ও বহিনর প্রতি কারণ এইরূপ স্বীকার করিলেই সামঞ্জস্য হইবে । আর 

স্বতন্ত্ররপে শক্তিকে স্বীকার করিলে অনন্তশক্তি, তাহাদের ধ্বংস ও প্রাগভাব 

প্রভৃতি কল্পনাবশতঃ গোৌরবদোষ অপরিহার্য হইয়া! উঠিবে । কারণ দেখা যায় 

ষে যেস্থানে চন্দ্রকান্তমণির সন্নিহিত বহি হইতে দাত উৎপন্ন 'হইতেছে না, 

সেস্থানে চন্দ্রকান্তমণির দ্বারা! বহিঃর দাহিক! শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে ইহ! অবশ্যই 

কল্পিত বা অনুমিত হয়। আর যখন চন্দ্রকান্তমণির অসন্নিধানবশতঃ বহি 

দাহিকাশক্তি সমৃৎপন্ন হইতেছে ইতা৷ পরিলক্ষিত হয়, তখন উক্ত দাহিকা শক্তি 

নূতন এবং পূর্বশক্তি হইতে ভিন্ন বা অতিরিক্ত এরূপ কল্পনা করিতে হইবে । 

যখন প্রতিবন্ধক চন্দ্রকান্তমণির সান্লিধ্যবশতঃ বহি হইতে দাহিকা৷ শক্তি অনুৎপন্ন 

হইতেছে ইহা পরিলক্ষিত হয়, তখন ও বহিগত দাহিকাশক্তির প্রাগভাব আছে 
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ইহ] বৃঝিতে হইবে । অতএব শক্তি স্বতন্ত্রপদার্থরূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হইলে 

গোৌরবদোষ হয় । 

মণ্যভাববিশিষ্ট বহি দাহের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হইলে মণ্যভাববিশিষঁ- 

বহিত্ব বা বহিনবিশিষ্ট-মণ্যভাবত্ব এই উভয়ই কারণতাবচ্ছেদ ককোটিতে প্রবিষ্ট 

হওয়ায় কার্য-কারণভাবের গৌরবদোষ হয় । এই নিমিত্ত বহি ও কেবল মণ্য- 

ভাবই দাহের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হয় । এবিষয়ে দিনকরীতেও বিশদভাবে 

আলোচিত হইয়াছে। 

যদি বল কেবল চন্দ্রকাস্তমণির অভাবই দাহের প্রতি কারণরূপে স্বাকৃত 

হইবে। তাহা হইলে যেস্থানে উত্তেজক সৃষকান্তমণি এবং প্রতিবন্ধক চন্দ্রকাস্ত- 

মশি উভয়ই বিদ্যমান আছে, সেইস্থানে বহিরদাহিকাঁশক্তি কীভাবে উৎপন্ন 

হর থাকে £ এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু উত্তেজক-মপ্যভাব- 

বিশিষ্ট মণ্যতাব দ|হের প্রতি কারণ। সতর।ং যেখানে উত্তেজকীতূত সূর্যকাস্ত- 
মণি ও প্রতিবন্ধকীভূত চন্দ্রকাস্তমণি উভয়ই আছে, সেখ!নে উত্তেজক মণ্যভাব- 

বিশিষ্ট মণ্যভাবরূ'প কারণ বিদ্যমান থাকায় দাহকার্য উৎপন্ন হইবে। সাদৃশ্যও 

পদার্থান্তর বা অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়। পরিগণিত নহে । কিন্তু তদ্তিন্ন হইয়। 

তদ্গত ভূয়! ধর্মবিশিষ্টই সাদৃশ্যপদের অর্থ । যেমন বদনে চন্দ্রপাদৃশ্য আছে 

অর্থ। বদন চন্দ্রতিন্ন হইয়া চন্দ্র-গত আহল।দকত্বা্দি ধর্মবিশিষ্ট হইয়ছে ॥ ২ ॥ 

হিঅিঘবজীমহ্নু্দীল-ল্গাক-ন্বা-হন্তিলী লল: | 
নন্দাঘপত্ম ঘুতা ভণ হজীবাল্নহলন: অহম্ ২ 

গ্রন্থকার ঠবশেষিকসম্মত সপ্ত পদার্থের মধ্যে প্রথম পদার্থ দ্রব্যের বিভাগ 

দেখাইতেছেন--“ক্ষিতি” ইত্য!দি গ্রন্থ দ্বারা । পৃথিবী, জল, তেজঃ-_-বহিঃ, 

বায়ু, আকাশ, কাল, দিকৃ, আগ্রা -জীবাম্মা ও পরমাত্ম। ও মন এই নয়টি 

মাত্র দ্রব্য । লক্ষণ ও অসাধারণ ধণ্ ইহার! একার্ক। কোন পদার্থের যাহ! 

অসাধারণ ধন্মম তাহাই সেই পদরর্ধের লক্ষণ । শ্যায়বৈশেষিক মতে কোন 

পদার্থ ধর্মবিহীন হয় না। প্রত্যেক পদার্থে একাধিক ধর্ম থাকিতে পারে। 

যেমন ঘটে ঘটত্ব, পৃথিবীর, দ্রব্যত্ব, সত্তা ও পদার্থত্ব ধর্ম আছে। ইহাদের মধ্যে 

'ঘটত্বই ঘটের অপাধারণ ধর্ম । ধন্মেরে অসধারণত্ব হইল লক্ষ্যতাবচ্ছেদ কসমনিয়- 

তত্ব । যেধন্মটি সকল লক্ষ্য বন্ততে থাকে এবং অলক্ষ্যে থাকে না । সমনিয়তত্ব 

হইল তদ্ব্যাপ্যত্বে সতি তদ্ ব্যাপকত্ম্ অর্থাৎ ষে ধর্মটি লক্ষ্যতাবচ্ছেদকের 
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ব্যাপ্য ও ব্যাপক হয়, সেই ধর্মটি লক্ষ্যতাবচ্ছেদকসমনিয়ত বলিয়া কথিত হয় । 

যে পদার্থের লক্ষণ কর! হয় সেই পদার্থটি লক্ষ্য বলিয়। অভিহিত হয় । যেমন 

দ্রব্যের লক্ষণ করিতে হইলে দ্রব্যকে বল! হয় লক্ষ্য, লক্ষ্যে যে ধর্ম থাকে তাহা 

লক্ষ্যতা বলিয়া কথিত হয়। উক্ত লক্ষ্যতার অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্তক ধর্ম 

হইল দ্রব্যত্ব। এই লক্ষ্যতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্বের সমনিয়ত বা ব্যাপ্য ও ব্যাপক 

যে ধন্মটি হইবে, তাহাই হইবে দ্রব্যের লক্ষণ । দ্রব্যত্বজাতিমত্ বা গুণবত্ত 

দ্রব্যের সামান্য লক্ষণ। এখানে দ্রব্যতুজাতিমত্ত্ব বা গুণবত্ব লক্ষ্যতাবচ্ছেদকীভূত 

দ্রব্যত্বের সমনিয়ত হইয়াছে । মীমাংসকমতে অন্ধকারও একটি অতিরিক্ত পদার্থ । 

কিন্ত নৈয়ায়িকগণ তাহ] স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন-_ আলোকের 

অভাবই অন্ধকাররূপে পরিগণিত হয়, স্বৃতরাং অন্ধকার অভাব পদার্থেরই 
অন্তর্গত। সংযোগ বা বিভাগের কারণতাবচ্ছেদকরপে দ্রব্ত্ জাতি সিদ্ধ হয় । 

রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি গুণ পদার্থ ॥ ৩॥ 

ই। কব্রন্মাতি নিঘঅবী-__ছলি: দৃখিতী। আদী অন্তানি। বীজী লন্থি:, লহ 

প্রাঃ, হণীন আন্কাহা:) কাক: অনয, হি আহা, ইন্ভী আলা, নল: । ঘহ্লানি লতর 

নন্ঘাতীন্শ্ব: | লন্তু লল্যব্রআাতী কি লানল্? নহি নল সব্সহা সলাগ, গ্ুন-অন্ত- 
সম্বলিসু [ নালহাঘাঁ ] লল্যতআাসসন্থান্[ আলিসত্ঘধ্ধী আগপঘভ্তক্রঞ্লাহা ইন্তুতানু] হলি 

লস | কাগ্ঘনজাধিক্কাহ্আালানভষ্টহ্কল্রযা, জযীবাহস লিমাবহ্ৰ তা অলনাধিক্রাহ্ত- 

লাবভ্ব্কলঘা ন্ন নন্যতরজা'নবিভ্ীহিলি। লন্তু হহার্ম নন্ঘ লন: জ্ুলী নীক্ষনূ? 
বত দত্যধীথা মৃহ্থার | হস নন জনঘকত্রান্ কাম্যনলান্স লল্মললূ । লক বল্ঘহ্মল্য- 

ব্রা ল দুখিতী, লীন্তক্কঘন্রতনাম্ম নল অক্তা্িক, লন্দত্যধ্ী ন্বাভীক্কনিংরীহা' স্ব: 
ক্কাহআামিলি লস । আনহ্যক্রবীতী5ধানিললীনঘন্ী আভ্যাল্তহ-কগ্ঘলাঘা অন্যাহ্নতআাল্। 

কঘননলাসলীলিন্ত আনঘা । কম্তভা-সবীলিহদি আলীকাঘকাহ্ঘীঘাঘিক্কী সাল্লিইশ্র | 
লনঘী5লিহিম্বপ্রন্সহ্ত অলল্লান্বযন্বাহি-কক্ননা-বীহলত্ব হআানু। ভন্রঘাহস যা বিঅহ্জল্ন- 
অনিভখাওস অহহবী ॥২॥ 

গ্রন্থকার দ্রব্যবিভাগ করিতেছেন-__ পৃথিবী, জল, বহি, বায়ু, আকাশ, 

কাল, দিক্, আত্মা_-জীবাত্মা ও পরমাত্মা ও মন এই নয়টিই দ্রব্যপদার্থ। 

অসাধারণ ধর্মই লক্ষণ বলিয়। কথিত ইয়। এখন নয়টি দ্রব্যবৃততি দ্রব্যত্ব জাতি 

সিদ্ধ না হইলে নয় প্রকার দ্রব্য পদার্থ সিদ্ধ হইবে না। এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ 

দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ নিমিত্ত প্রথমে পূর্বপক্ষ বলিতেছেন_“ননু” ইত্যাদি 

আশঙ্ক্ষাসূচক গ্রন্থ ছার] । যদি বল ত্রব্যত্ব জাতি স্বীকারে কি প্রমাণ ? 
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অর্থাং কোন প্রমাণই পরিলক্ষিত হয় না। যেহেতু কোন সময়ে প্রব, কখন বা 
কঠিন হয় বলিয়! ঘ্বৃত জতু প্রভৃতিতে ব্যাপ্য জাতি পুথিবীত্বাদির সংশয় বশতঃ 
ব্যাপক জাতি দ্রব্যত্বের ও সংশয় উৎপন হয়। দ্বৃত জতু প্রভৃতিতে “ইদং দ্রব্যং 

ইদং দ্রব্যং" অর্থাৎ ইহ দ্রব্য ইহ! দ্রব্য এইরূপ সর্বদ। অনুগত প্রত্যয় অনৃৎপন্নহেতু 

দ্রব্যত্বজাতিতে চাক্ষুষ প্রমাণ ব৷ প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাধারণ ব্যক্তি কতৃক পরিগৃহীত 

হয় না। এরূপ শঙ্কা করিতে পার ন1] বা বলিতে পার! যায় না। যেহেতু 

কাধ্যের সমবায়সিকারণতার অবচ্ছেদকরূপে অথবা সংযোগ ব1 বিভাগের 

সমবায্সিকারণতার অবচ্ছেদকরূপে দ্রবাত্ব জাতির সিদ্ধি হয় । কার্য) ও কারণের 

সামানাধিকরণ্য না থাকিলে কাধ্য-কাঁরণভাব উৎপন্ন হয্প না। এইজন্য সমবায় 

সম্বন্ধে যে আধারে কাধ্য উৎপন্ন হয়, তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সেই আধারেই কারণীভূত 

দ্রব্য থাকে ইহাই নিয়ম । অতএব দ্রব্যই কাধ্যের সমবায্লিকারণ বলিয়। 

কাধ্যের সমবাপ্লিকারণতা দ্রব্যে থাকে | প্রব্যমাত্রেই দ্রব/ত্ব ধন্ম থকে এবং 

দ্রব্যত্ব উক্ত সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্তক ধর্ম হইয়।ছে। সেইরূপ 

সংযোগ ব! বিভাগের সমবায়িকারণ দ্রব্য, এই সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক 

ধর্ম দ্রব/ত্ব । সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে-যে ধর্ম কাধ্যের সমবায়ি- 

কারণতার অবচ্ছেদক অথবা সংধোগ বা বিভাগের সমবায়িকারণতার 

অবচ্ছেদক, সেই ধর্মই জাতিপদবাচ্য, দ্রব্যত্ব ত।দুশ কারণতার অবচ্ছেদক 

বলিয়! দ্রব্ত্ব জাতিপদবাচ্য এই অনুমানের দ্বার! ভ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ ইইল। 

সমবায় সম্বন্ধে ভাব কাধ্যের উৎপত্তির প্রতি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে দ্রব্য কারণ 

এই নিয়ম সকলেই স্বীকার করেন না। যেহেতু যাবতীয় কার্যের প্রতি কোন 

দ্রব্যই সমবায়িকারণ হইতে পারে না এই কথা তাহার বলেন। এইজন্য 

কাধ্যের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে দ্রব্যতুজাতির সিছি। হইতে পারে না। 

এই নিমিত্ই বিশ্বনাথ প্রকারান্তরে দ্রব্ত্বজাতির সিদ্ধির বিষয় বলিতেছেন-_ 

“সংযোগ্য” ইতটঢাদি গ্রন্থ দ্বারা । দ্রব্য সংযোগের সমবায়িক।রণ । সংযোগ- 

সমবায়িকরণতা কিঞ্চিদ্বর্ম(বচ্ছিন্না কারণতাত্বাং। এখানে দ্রব্ত্ব হইল 

কারণতাবচ্ছেদক এবং সংযোগত্ব হইল কাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম । কিন্তু নিত্য 

সংযোগ ধাহার। ম্বীকার করেন, তাহাদের মতে সংধোগত্ব নিত) নিত্যবৃত্তি করে 

বলিয়া! সংযোগ হব কাধ্যতাবচ্ছেদক ধন্্ম হইতে পারিল না। সুতরাং তদবচ্ছিন্ন- 
কাধ্য অসিদ্ধহেতু তাহার কারণেরও অসিদ্ধি হইল। এইজন্য বিশ্বনাথ প্রকারা স্তরে 
ড্রব্ত্বজাতির সিদ্ধির কথা বলিলেন--“বিভাগ” ইত্যাদি গ্রস্থ বার । যদি বল 
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অন্ধকার নব দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়া! অভিহিত হইল না কেন ? 

মীমাংসকগণ অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন । অন্ধকার সকলের 

প্রত্যক্ষ সিদ্ধ । এবং অন্ত দ্রব্যের মত উচ্থাতে রূপ ও কর্ম বিদ্যমান থাকায় 

অন্ধকারের দ্রবাত্বও সিদ্ধ হয়। গন্ধ কেবল পৃথিবীতে থাকে এবং অন্ধকার 

গন্ধশূন্য বলিয়। উহা! পৃথিবী বলিয়। গণ্য হইতে পারে না । জল ও তেজঃ প্রভৃতিতে 
শুরুরূপ আছে আর অন্ধকারে নীলরূপ আছে, স্ৃতরাং উহা! জলাদি বলিয়। গণ্য 

হইতে পারে না। যেমন তেজঃ প্রত্যক্ষে আলোকনিরপেক্ষ চক্ষুঃ কারণ হয়, 
তেমনি অন্ধকার প্রত্যক্ষে আলোক নিরপেক্ষ চন্ষুঃ কারণ হয়। অতএব 

অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলিয়! অস্বীকার করা অনুচিত। এইরূপ বলিতে পার 

না। যেহেহ্র যেকোন তেজের অভাবকে অন্ধকার বলিয়! স্বীকার কর! হয় না। 

কিন্ত ষে আলোকের অভাবে অন্ধকারের প্রতীতি ব! প্রত্যয় হয়,সেই আলোকের 

অভারই অন্ধকার বলিয়! গণ্য হয়। অভাবত্বরূপেই অঙাবের উপলব্ধি হয় 

অর্থাৎ প্রকৃষ্ট মহত্ব, উদ্ভূত ও অনভিভতরূপবিশিষ্ট তেজের অভাবছ রাই 

অন্ধকারের উপপত্তি হইলে অন্ধকারকে দ্রব)।স্তর অর্থাৎ নবদ্রব্যাতিরিক্ত দশম- 

দ্রব্য এইরূপ কল্পনা করা সঙ্গত নহে। 

যদি অন্ধক!র অভাবপদার্থরূপে স্বীকৃত হয় এবং নব।তিরিক্ত দশম পদা রূপে 

স্বীকৃত ন হয়, তাহা হইলে “অন্ধকার নীলবর্ণ” ইত্যাকারক র'পবত্তাপ্রতীতি 

কিভাবে উৎপন্ন হইবে ? এই আশঙ্ক।র উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_“রূপবণ্তা- 

প্রতীতিস্তভ্রমরূপা” ইত্যাদি গ্রন্থ । উক্তরূপ শঙ্কা করা যায় না। যেহেতু 

অন্ধকারকে রূপবান্ বলিয়। প্রত্ক্ষ করিলে উক্ত প্রতাক্ষাত্মক প্রত্যয় ভ্রম 

বলিয়াই গণ্য হইবে। কারণ কোন দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন 
হইতে হইলে আলোককেও অন্যতম বারণরূপে অবশ্যই স্বাকার করিতে হইবে । 

আত্মার সহিত মনের এবং মনের সহিত চক্ষুঃসংযোগ যেমন কারণ, সেইরূপ 

আলোকও সহকারিকারণ। আলোক সহক।রিকারণরূপে না থাকিলে কখনও 

রূপবান্ দ্রব্যের প্রমাজ্ঞন উৎপন্ন হইতেই পারে না। অন্ধকার রূপবান এই 

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান যদি প্রমা বা যথার্থ হইত, তাহা হইলে উক্ত প্রত্যক্ষে 

আলোক সহকারি কারপরূপে উপস্থিত থাকিত। কিন্তু অন্ধকারের প্রত্যক্ষ 

আলোকের অপেক্ষা হয় না। আলোকবিযুক্ত চক্কর দ্বারাই অন্ধকার প্রত্যক্ষ 

হয়, এইজন্য অন্ধকার রূপবান্ দ্রব্য নহে। স্বৃতরাং “অন্ধকার দূপবান্ ভ্রব।” 

এরূপ প্রত্যয় ভ্রম বলিয়াই পরিগণিত হয় । 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৫ 



“অন্ধকার চলিতেছে” ইত্যাকারক কম্মবস্তা প্রত্যয় ও ভ্রম জন্য উৎপন্ন হয় । 

আর সেই ভ্রমের উৎপত্তি আলোক অপপারণ হইতে সম্ভব হয় । 

যদি বল উত্তরকালে বাধস্থলেই প্রত্যয়ের ভ্রাত্তত্ব স্বীকৃত হয় । কিন্ত “অন্ধকার 

চলিতেছে” এই গরত্যয়ের ব। প্রতীতির উত্তরকালে কোন বাধ পরিলক্ষিত হয় 

না। সুতরাং “অদ্ধক।র চলিতেছে” এই প্রত্যয় ভ্রম বলিয়া স্বীকৃত বা গণ্য হয় 

না। অতএব অন্ধকার অতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়া] পরিগণিত হউকৃ। এরূপ 

বলিতে পার না। কারণ যদি অন্ধকার অতিরিক্ত পদার্থ ব' দ্রব্য বলিয়? স্বীকৃত 

হয়, তাহা হইলে নানাস্থানে নান। অন্ধকারের উৎপতি স্বীকার করিতে হইবে ॥ 

তখন সেই অনন্ত অন্ধকারের অনন্ত অবয্নব, এবং তাহাদের আবার উৎপত্তি, 

ংস ও প্রাগভাব প্রভৃতি কল্পনাবশতঃ গোৌরবদোষ উৎপন্ন হয় ৷ 

স্ববর্ণ নবাতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। কারণ স্বর্ণ ষে 
তৈজস দ্রব্যের অন্তর্গত, তাহ। পরে প্রদখিত বা প্রমাণিত হইবে ॥ ৩॥ 

| ইন্পা্লথ যৃতা হর্ন হলী মাল্নহলল: হল] 
জহা: অঁভসা অহিলিলি: ঘুখলতলত্ৰ অন: নহমূ। 
অযীনহন্বনিলামহল্ল ঘহতলস্মাঘহতলকমূ।।।। 
কুত্তি: ভু বুঃজলিভ্ভ্তা ইতী মজলী মুহ্লনমূ। 

রন কলন্পভ্াহানভষ্ত হান্ছ হল ল ॥।৭)। 

বিশ্বনাথ দ্রব্য বিভাগের পর গুণের বিভাগ করিতেছেন । ন্তায়দর্শনে দ্রব্য শব্দটি 

যেমন পারিভাষিক, গুণ শবটিও তেমনি পারিভাষিক । সাংখ্যদর্শনে গুণ শব্দে 

সত্ব রজঃ ও তম বোধিত হয়। ব্যাকরণে গুণ শব্ধ শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি বর্ণ 
(০০1০০) বর্ণ বিকারবিশেষকে বুঝায় । অলংকারশান্ত্রে মাধুধ্যাদি গুণ কথিত 

হইয়াছে । আর ন্যায়দর্শনে বৈশেষিককৃত পরিভাষিক অর্থে গুণ শব প্রযুক্ত 

হুইয়াছে। 

বৈশেষিক মতে গুণ চবিবশটি । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্য।, পরিমাণ, 

পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্র, 

গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্বেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম ও শব্দ এই চব্বিশটি গুণ পদার্থ । জন্য 

পদার্থমাত্রের প্রতি অদৃষ্ঠ হেতু বলিয়। প্রধানতঃ উহু। ছুই প্রকার--ধর্্ম ও অধর্ন্া। 

গুণের লক্ষণ-_-্রব্যকর্মভিন্নত্বে সতি সামান্যবান্ গুপণঃ” । বৈশেষিক মতে ভ্রব্য, 

গুণ ও কর্ম এই তিন পদার্থ সামান্তবিশিষ্ । সামান্য বিশিষ্ট তিনটি পদার্থের 

১৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



মধ্যে দ্রব্য ও কন্ম হইতে ভিন্ন পদার্থটিই গুণ পদার্থ। কারণতামাত্রই কোন 

একটি ধর্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় ইহাই নিয়ম । গুণনিষ্ঠ-কারণতার অবচ্ছেদক 

ধন্ম হইল গুণত্ব। “দ্রব্য-কর্ম-ভিন্ন-সামান্যবতি যা! কারণত! সা কিছ্ি্ধন্ম্যাবচ্ছিন্ন। 

কারণত্বাং” এই অনুমানের দ্বার! গুণত্বজাতির সিদ্ধি হইল । উক্ত গুণের লক্ষণে 

দ্রব্যকর্মভিন্নত্ব নিবেশ করায় লক্ষপটি ভেদঘটিত জনিত শোঁরব দোষ হয়। 

এই নিমিত লঘু লক্ষণ-_-“গুণত্বজাতিমান্গুণঃ” অর্থাৎ গুণত্বজাতিবিশিষ্ট পদার্থই 
গুণ পদার্থ । গুণত্রজাতি সকল গুণেই থাকে, গুণভিন্নপদার্থে থাকে না। 

অতএব গুণত্বজাতিই গুণের লক্ষণ । গুপত্বজাতি সর্বেন্ড্রিয়গ্রান্থ পদার্থ ॥ ৪-৫1 

যন নিনজবী । অখ মুগা ছলি। ছবি যুআাহভতুহ্লিহালিঅঙযান্তা: কাইন 

ক্ুততনহন্নহাভউল ন্ন কৃহালা: | লন ঘুজতআলিবিজিহস শরহ্যবী ॥৮-এ। 

বৈশেষিক সূত্রে মহধিকণাদ কণ্ঠ অর্থাৎ বাঁচক শব্দের দ্বার রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ, সংখ্য।, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, 

ইচ্ছা, দ্বেষ ও যত় এই সতেরটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন । যদিও তিনি উক্ত 

সৃতে গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্বেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ধর্ম ও অধর্্ম এবং শব্দ এই সাতটি 

গুণের উল্লেখ করেন নাই, তথাপি এই সাতটি গুণ তাহার অনভিপ্রেত নহে । 

পরবর্তী সৃত্রগুলিতে তিনি বিবিধ প্রসঙ্গে এই স।তট গুণের কথা বলিয়াছেন । 
এই কারিকায় চ শব্দের ছার! এই সাতটি গুণের সমুচ্চয় করিয়! চবি্বিশটি গুণ 
প্রদগিত হইয়াছে । কিন্ত শ্রীমতপ্রশস্তপাদাচার্য্য চব্বিশটি গুণের বিষয়ই উল্লেখ 

করিয়াছেন। চতুব্বিবংশতি গুণগত-গুণত্বজাতির সিদ্ধির বিষয় গুণনিরূপণ অবসরে 
কথিত হইবে ॥৪8-৫ ॥ 

তত্ধীঘল বলীওনহীঘলমান্ধস্থল বা । 

সমাহঘাত্ৰ অমন কম্মাত্যতালি বত ল।।ৎ। 
লতা ইল জ্বল্বলীব্ু-জ্ৰতললীন ্ব। 
বিভাম্যাদললচ্যন্্ বাললাহন জঙ্ল || 

ছ্বিতীয়পদার্থ গুণ বিভাগ করিয়! তৃতীয়পদার্থ কম্ম ব৷ ক্রিয়া! বিভাগ করিতেছেন 

__.“উতক্ষেপণ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । এখানে কন্ম ও ক্রিয়৷! একার্ক শব । 

এবং শ্যায়বৈশেষিক মতে এই কর্ম বা ক্রিয়। হইল পারিভাষিক শব । বৈয়াকরণ 

মতে কর্ম ও ক্রিয়৷ পরম্পর ভিন্ন পদার্থ । “গ্রামং গচ্ছতি” এখানে গ্রাম 

কন্ম ও গমন হইল ক্রিয়]। 

প্রত্যক্ষথণ্ডম্ ১৭ 
ব. বি./ভাবাপরিচ্ছেদ/৩৭.২ 



বিশ্বনাথ মতে বা ন্তায়দর্শন মতে কন্মের লক্ষণ-_-“সংযোগভিন্নতে সতি 

সংযোগাসমবাক্নিকারণং কর্ম অথব! কনম্মত্বক্জাতিমত কন্ম।” অর্থাৎ যাহা 

সংযোগভিন্ন অথচ সংযোগের অসমবায়িকারণ তাহাকে কম্ম বলে। অথব। 

যাতা কর্মত্বের আশ্রয় তাহাই কর্ম । ধেমন হস্তের সহিত কুঠারের সংযোগ 

হইলে এই সংযোগের সমবায়িকারণ হইল হস্ত ও কুণ্ঠার, যেহেতু উক্তসংযোগ 

সমবায় সম্বন্ধে হস্ত ও কৃঠার উভয়েই থাকিয়। উৎপন্ন হয়। এখন অনুসন্ধান 
করিতে হইবে যে এই সংযোগের অসমবায়িকারণ কোন্ পদার্থ ? হস্ত ও 

কুঠার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে। যাহার জন্য হন্তটি কুঠারের সহিত সংযুক্ত 
হইল, তাহ! হইল হস্তের ক্রিয়া । এই ক্রিয়াই হস্ত-কুঠার সংযোগের প্রতি 

অসমবায়িকারণ॥। সুতরাং সংধোগের অসমবাযর়িকারণ ক্রিয়া বলিয়। 

অভিহিত হয়। 

কিন্তু ক্রিয়ারূপ অপমবায়িকারণের দ্বারা সংযোগরূপ কাধ্য উৎপন্ন হয় 

এইরূপ কাধ্য-কারণ ভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় না। যেহেতু কদাচিং সংযোগও 
ংযোগাস্তরের অসমবায়িকারণ হয় । অতএব ক্রিয়াও সংযোগের অসম- 

বাযর়িকারপতার মধ্যে কিছু বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয়। অন্ততরক্রিয়াজন্য- 

সংযোগের প্রতি অন্ততরক্রিয়! অসমবায়্িকারণ হয়। অতএব দেখা যায় যে 

অসমব।য়িকারণ সকলক্ষেত্রেই সমবায়িকারণবৃত্তি হয় ন।। কিন্তু সংযোগ 

অসমবায়িকারণ হইলে উহা সকলসমবায়িকারণবৃত্তি হয় । সংধোগ দৃই প্রকার 

-ক্রিয়াজন্তমংযোগ ও সংযোগজন্য সংযোগ । ক্রিয়াজন্যসংযোগ দ্বই প্রকার 

_ অন্যতরক্রিয়ান্গন্য ও উভয়ক্তিয়াজন্য | সংযোগজন্যসংযোগও স্বীকৃত হয়। 

যখন হস্তের সহিত কুঠারের সংযোগ হইল, তাহার পরক্ষণে আর একটি 

ংযোগ্ের উৎপত্তি হয়। দ্বিতীয় সংযোগটি হইল শরীর-কুঠার সংযোগ । 
হস্তটি অবয়ব, শরীর অবয্নবী। প্রথমে কুঠারটি হস্তসংযুক্ত হয়, পরে শরার- 

সংযুক্ত হয়। প্রথম সংবোগটি দ্বিতীয় সংযোগের অসমবায়িকারণ হইয়। 

দ্বিতীয় সংষোগটিকে উৎপন্ন করে । কেবল সংযোগের অসমবারি কারণকে 

কর্মের লক্ষণ বলিয়। স্বীকার করিলে সংযোগজন্য সংযোগ ক্ষেত্রে প্রথম সংযোগে 

কন্মলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এইজন্য “সংযোগভিন্নত্বে সতি” এই সত্যন্তদল 

কর্মের লক্ষণে নিবিষ্ট হইয়াছে। 

গুরুলক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া গ্রন্থকার লঘ্বলক্ষণের কথা বলিলেন- কম্মত্বের 

আশ্রয়ই কম্মের লক্ষণ। 

১৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



এই কন্ম পাচ প্রকার--উৎক্ষেপণ-_যে ক্রিয়ার দ্বারা উক্ত ক্রিয়ার 

আশ্ররনভূত দ্রব্য উ্ধদেশের সহিত সংযুক্ত হয় সেই ক্রিয়াকে উৎক্ষেপন বলে। 

অবক্ষেপণ--ষে ক্রিয়ার দ্বারা স্বাশ্রয়ভূত ভ্রব্যটি অধোদেশের সহিত 
সংযুক্ত হয় সেই ক্রিয়া বা কর্মের নাম অবক্ষেপণ। আকৃঞ্ণচন-_ধে কর্মের 

দ্বারা অধিকদেশবিস্তৃত দ্রব্যের অবয়ব ক্ষয় না হইলেও অল্পদেশবিস্তৃতি হয় সেই 

কর্মকে আকুঞ্চন বলে। প্রসারণ-_-আকুঞ্চনের বিপরীত হইল প্রসারণ অর্থাং 

যে কন্মের দ্বারা অল্পদেশবিস্তৃত দ্রব্যের অবয়ব বৃদ্ধি না হইলেও অধিকদেশ- 

বিস্তৃতি হয় সেই কর্মের নাম গুসারণ। গমন-বস্তর বা ব্যক্তির উত্তরদেশ 

ংযোগানুকূলব্যাপার গমনকম্ম বলিয়া অতিহিত হয়। এখানে গমনক্রিয়। 

অতীব ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইয়াছে । এই নিমিত্ত বৈশেষিকদর্শনের ভ্রমণ, 
রেচন, স্যন্দন, উদ্ধন্বলন ও তির্য,গগমন ইহাদিগকে গমনের অন্তর্ভুক্ত কর সম্ভব 
হইয়াছে । অতএব ভ্রমণাঁদি গমনের অন্তর্গত হওয়ায় কম্মের পঞ্চত্বসংখ্য। 

বিদ্বিত হইল না। ভ্রমণ--কুণ্তকারের ব। শকটের চক্রের, বিদ্যুৎপরিচাপিত 

ব্জনের, ভূমগুলের চ।রিদিকে চন্দ্রের ও সুষ্যের চারিদিকে পৃথিবীর দ্্ণন 

ভ্রমণ বলিয়া! কথিত হয় । রেচন-_অন্তঃস্থিত তরল বস্তর বহিনিঃসারণ, যেমন 

বমন বা পিচ্কারী প্রভৃতি হইতে লাদির বহির্গত হওয়1 | স্যন্দন-_-তরল বা! 

দ্রবদ্রবোর প্রবহন। উদ্ধান্বলন--উপরদিকে শিখাবিস্তার করা, যেমন দীপ- 

শিখার উদ্ধগতি । তি 'গগমন-__ভূতলে »পাদির ও গগনে বিদ্যুতের গ্রতি। 

কন্ম চারিক্ষণের অধিক থাকে 21 0 ৬-৭ ॥ 

কঙ্ঘাঁঘি |নলঅবী। ভনুষ্ীঘা'দলি । ক্ষন্মভরআলিভ্ত্ত সবমধাবিজ্ঞা । ঘন 

সুন্ঞ্মীঘাত্রাহিকদণি। লন সনতাছিকলণি দৃখন্ কল অধিক্ছলথা জ্কুলী লীকনন আহ 

_সনঘানিআহি ।€-৩। 

কম্মবিভাগ করিতেছেন । উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও 

গমন এই পাঁচ প্রকার বন্ম ন্যায়বৈশেষিকগণ বলেন। 

কিন্তু কন্মত্বও উৎক্ষেপণত্ব প্রভৃতি জাতি প্রতঃক্ষপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ । যদি 

বল ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, উদ্ধান্বলন ও তির্য)গৃগমন ইহারাও যখন কন্মপদার্থ 

বলিয়৷ গণ্য, তখন উহাদের স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করিয়া কন্মদশধা এইরূপ কথা 

গ্রস্থকারের বলা উচিত বা সঙ্গত। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ 

ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, উর্ধাস্বলন ও তি্যগ্গমন এই কন্মসমূহ ব্যাপকার্থক গমন 

ক্রিয়ার অন্তর্গত বলিয়াই উহার! গমনক্রিয়। হইতে অতিরিক্ত কর্ম নহে অর্থাং 

প্রত্যকষখণ্ডমূ ১৯ 



গমন ক্রিয়। হইতেই উহাদের লাভ হইবে । সুতরাং উহার উতক্ষেপণাদি পঞ্চ 

কন্মীতিরিক্ত রূপে উল্লিখিত হয় নাই ॥ ৬-৭ ॥ 

জালাল্ৰ ছবি সীল ঘহস্্রা্লী ল। 

লল্সাহিষ্গিক্ব-ন্বলিজ্তু অলা ঘহবঘীন্নী ।14| 
চতুর্থ পদার্থ সামান্যের কথা বলিতেছেন--“সামান্য” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার] । 
সামান্য ও জাতি এই ছুইটি একার্থক পারিভাষিক শব্দ । সমানানাং ভাবঃ 

সামান্তং এরূপ অর্থ করিলে সামান্য শবের দ্বারা সাধারণ ধন্ম বোধিত হয়। 

জন্ ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয়ের দ্বারা জাতি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । জাতির 
ব্যুংপত্তিগত অর্থ উৎপত্তি। কিন্তু এখানে পারিভাষিক অর্থই বিবক্ষিত 

হইয়াছে। 

সামান্য বা জাতি দুই প্রকার-__পরা জাতি ও অপরা জাতি । ভ্রব্য, গুণ ও 

কন্মম এই তিনটি পদার্থে যে সত্তানামক জাতি বৃত্তি করে, সেই সত্তা হইল পরা 

জাতি । অর্থাং অধিকদেশবৃত্তি জাতি পরা বলিয়! অঙিহিত এবং অল্পদেশ বৃতি 

জাতি অপরা বলিয়া কথিত ॥ ৮ ॥ 

ঘানাল্য নিভনঘনি । জআানাল্মলিনি । লজ্তছাঘল্ত্ নিল অলি অননভলবল- 

ব্রন । অনক্ষবলঈনত অঁথীনাহীনালদি অবধি অল ভকধ' লিক বলীলি। লিহঘহিঘনি 

অনন্ত বাবানণহিনাআানীনালদি আব্নি অল ত্তন্ধা-অনন্ধলি। নি্যংনিজনি 

অনন্চঘতিনত্র্নামানডদি আহি, অলী নুতিরআামাল্য নিহ্ায ঘলনলত্নলিত্ঘুম্। 
ঘক্ধলালন্বলিজ্ত্ত ন আলি: । লখান্বীকমূ-_ 

“ন্যিনবীংমতুল্ঘত্ল অন্তুবীও্ালন জ্বি: | 
কনন্বানিঅজ্নল্নী আালিলাঘন্কঅগ্নত: ||” 

[ হক্ষম্মন্ধিক্রত্রানাক্ষাহা ন জালিঃ) ভ্ুজ্যন্যক্তি্লান্ ঘন কম্বল আলিন্র্থ, 
অস্তীণবনানূ ধৃত মৃী্ধ ল আলি:, অনন্বভ্খালযানূ আাদান্য্জ ল জালি:, লিহীনভ্ম 

ন্যান্থুতীভরলাতরভ্য কনকালিঃ ভ্যান অলীনিহীনত ল আনি: অদজাযবহনল্থানামানু, 

অলন্বাথী ন জালি: ] 4) 

বিশ্বনাথ কারিকায় চতুর্থ পদার্থ সামান্যের নামোল্লেখ ও বিভাগ করিয়া 
মুক্তাবলীতে উক্ত বিভক্ত পদার্থের লক্ষণাঁদি নির্ববচন বিষয়ে পর্যালোচন! 
করিতেছেন । সামান্য বা জাতি নামক চতুর্থ পদার্থ স্বীকৃত না হইলে বিবিধ- 

বৈলক্ষপ্যবিশিষ্ট বস্তসমহকে একটি শবের দ্বারা উল্লেখ বা ব্যবহার ব৷ প্রয়োগ 

২০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



কর] অসম্ভব হইত। মনুষ্যদিগের মধ্যে কেহ স্থুলকায়, কেহ ক্ষীণকায়, কেহ 

বৃদ্ধ, কেহ যুবক, কেহ শিশু, কেহ দীর্ঘকায়, কেহ খর্ববকায়, এইভাবে বিবিধ 
বৈলক্ষণ্য থাকিলেও “মখনুষ” এই একটি শবের দ্বারাই সকল ব্যক্তিই বোধিত 
হয় । এবং তাল, তমাল, বট, অশ্বর্থ, আমর, পাকুড়, শাল, শিমুল হইতে আরস্ 

করিয়। ক্ষুদ্র এরগু বৃক্ষ পথ্যস্ত সকলেই “বৃক্ষ” এই একটি শব্দের ছার। কথিত বা 

উল্লিখিত হয় । এব* গৌ, মেষ, শুগাল, ব্যাত্্, প্রভৃতি সকলকেই “পশু” এই 

একটি শব্দের দ্বার। ব্যবহার করি ব। বুঝাইয়া। থাকি । এইভাবে আমাদের 

দৈনন্দিন শত শত ব্যবহার প্রত্যক্ষসিদ্ধও অপরিহাধ্য । এই ব্যবহার অনুগত 
ব্যবহার বলিয়। অঠিহিত হয়। যেহেতু বিবিধ বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বস্তৃগুলিকে 
একটি শবের দ্বারা উল্লেখ করাকে অনুগত ব্যবহার বলে। অনুগত ব্যবহারের 

নিমিত অনুগত প্রতীতি স্বাকর করিতে হয় । যেহেতু অনুগত প্রতীতি বা অনুগত 

প্রত্যয় উৎপন্ন না হইলে অনুগত ব্যবহ।র উৎপন্ন হয় না। আবার অনুগতবিষয় 

না থাকিলে অনুগত্প্রতীতি উৎপন্ন হয় না। অনুগত ব্যবহার সাধিক] অনুগত 

প্রতীতির বিষয়রূপে যে অনুগত ধর্ম কল্পিত বা' স্বীকৃত হয়, সেই ধর্মই সামান্য 

ব] জাতি বলিয়। পরিগণিত হয়। সেই অনুগত ধন্ম যেমন- মনুষ্য মনুষ্থত, 

গোতে গোত্ব, পশুতে পশুত্ব, বৃক্ষে বৃক্ষত্ব, পৃথিবীতে পৃথিবীত্ব, পদার্থে পদার্থত্ব 

প্রভৃতি । যদি অনুগত ধর্ম স্বীকার কর] ন! হইত, তাহা ১ইলে পুর্বেবাস্ত বিবিধ 

বৈলক্ষণ্যের জন্য প্রতে)ক বস্ত বা ব্যক্তির জন্য পৃথক্ পুথক্ শব্দ প্রয়োগ করিতে 

হইত । . অথবা ইতরন্যাবর্তক ধন্ম না থাকায় মনুষ্য, পণ্ড, বৃক্ষ প্রভৃতি বস্তজাত 

অভিন্ন একটি শবের দ্বারা সেইরূপ ব্যবহার হইত, যে ব্যবহারের ব্যাখ্যা করা 

সম্ভব হইত না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে ষে, অনুগত ধর্মের নিমিত্তই 

«“অসৌ। মনুষ্তঃ অসৌ মনুষ্য£” ইত্যাকারক অনুগত প্রতীতি উৎপন্ন ইয়। অনুগত- 

প্রতীতির বিষয়রূপে মনুস্তত্বাদি অনুগতধন্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 
উক্ত অনুগত ধর্ম জাতি ও উপাধিভেদে ৫ই প্রকার | সখণ্ড ও অখণ্ড ভেদে 

উপাধি দুই প্রকার । যে অনুগত ধরন্মটি জাতির লক্ষণের লক্ষ্য হয়, সেই 

অনুগত ধন্মটি সামান্য বা জাতি বলিয়! পরিগণিত হইবে । আর যে অনুগত 
ধর্মে জাতির লক্ষণের সঙ্গতি বা সমন্বয় হয় না তাদৃশ ধর্ম উপাধি বলিয়। কথিত 

হয় ব। যাহ। একটি মাত্র ব্যক্তির উপরে থাকে তাহ।কে উপাধি বলে । যেমন 

সমবায়ত্ব, বিশেষত্ব ও সামান্বত্র প্রভৃতি হইল অখণ্ডোপাধি। আর দণ্ডিত, 

'পীতঘটত্ব গ্রড়ৃতি ধর্ম হইল সখণ্ডোপাধি । 

প্রত্যক্ষথণ্ডমূ ২১ 



প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক বৃক্ষ ও প্রত্যেক পশু দ্বার উক্ত অনুগত প্রতীতির 

উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেহেতু তাহাদের প্রত্যেকের পরস্পরের মধ্যে ভেদ 

পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মনুষ্যদিগের বা পশুদিগের প্রত্যেকের পরস্পরের ভেদ 

থাকিলেও মনুষ্যত্ব বা পশুত্বরূপ একটি ধন্ব বিদ্যমান থাকায় সকল মনুষ্তে বা 

সকল পশুতে “অয়” মনুস্যঃ অয়ং মনুষ্তঃ” বা “অয়ং পশুঃ অযং পণ্ড2” ইত্যা- 

কারক একাকার বা অনুগতপ্রতীতি উৎপন্ন হয়। অতএব অনুগতপ্রতীতির 

নিয়ামকরূপে মনুষ্কত্ব, বৃক্ষত্ব, পশুত্ব, দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি অনুগত ধর্ম স্বীকৃত 

হয়। যেমন অনুগতপ্রতীতির নিয়ামকরূপে মনুষ্যত্ব, দ্রব্ত্াদি জাতি স্বীকৃত 

হয়, সেইরূপ কারণতাবচ্ছেদরূপে, কারধ্যতাবচ্ছেদকরূপে এবং বাট্যতা বচ্ছেদক- 

রূপেও জাতির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় । অব্য।প্তি, অতিব)াপ্তিও অস্ম্তবরূপ দোষত্রয় 

শৃন্ত অসাধারণ ধন্মকেই লক্ষণ বলে। বিশ্বনাথ জাতিব লক্ষণ বলিতেছেন__ 

“নিত্যত্বে* ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । নিত্যশব্দের অর্থ উৎপত্তি বিনাশরহিত । 

লক্ষণের অর্থট এইপূপ--সাহা উৎপত্তিবিনাশরহিত হইয়া অনেক অধিকরণে 

সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিকরে, তাহাই সামান্য বা জাতি । যেমন মনুষ্খ, পশুত্ব, 

দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি ধন্মসমূহ উৎপত্তিবিনাশরঠিত এবং অনেক বা সকল মনুষ্তে, 

অনেক ব। সকল পশুর, অনেক বা সকল দ্রবে), অনেক বা সকপ গুণে সমবায় 

সম্বন্ধে থাকে, এই নিমিত্ত উক্ত ধন্মগুলি সাঠান্য বা অতি বলিয়। গণ্য হয় । 

যখন মনুষ্য ও ঘটাদি থাকিবে না, তখন মনুষ্যত্ব ও ঘটত্বাদি ধর্মসকল কালকে 

আশ্রয় করিয়া বিরাজ করে । খেহেতু কাল হইল জগতের আধার । আবার 

যখন ঘট, পট, মনুস্ত, পশু প্রভৃতি বাক্তির উৎপত্তি হয়, তখনই উহাদের সহিত 

নিজ নিজ জাতির সম্বন্ধ ঘটে বা হয়। কালের সহিত পদার্থের প্রথম যে সম্বন্ধ 

হয়, তাহাকেই উৎপত্তি বলে। “পট উৎপন্ন হইল” এই কথ।র অর্থ--কালের 

সহিত পটের প্রথম সম্বন্ধ হইল । কালের সহিত পটের সম্বন্ধ হইলেই কালে 

অবস্ঠিত পটত্বেব সহিতও পটের সম্বন্ধ হইল । পটাদি বিনষ্ট হইলে নিত্যকালে 

আশ্রিত হইয়া পটত্বাদি বিরাজ করে । যদিও নিত্যসংযোগবাদী ভট্টকূমারিলের 

মতে নিত্যসংযোগে জাতিলক্ষণের অতিব্যপ্তিবারণের জন্য “নিত্যসংযোগতিন্নত্ে 

সতি” এইবূপ বিশেষণ পদ জাতির লক্ষণে নিবেশ করা গরয়োজন। তথাপি 

ন্যায়বৈণষিকগণ নিত্যস“যোগ স্বীকার করেন ন! বলিয়।ই বিশ্বনাথ জাতির 

লক্ষণে “নিত্যসংযোগভিন্নতবে সতি” এই বিশেষণ পদ সন্নিবেশ করেন নাই। 

সংযোগ, বিভাগ ও দ্বিত্বাদিসংখ্যায় জাতির লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া 
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“নিত্যত্বেমতি” এই সত্যন্তদল জাতির লক্ষণে নিবিষ্ট হইয়াছে । সংযোগাদি 

নিত্যপদার্থ নয় বলিয়! অতিব্যাপ্তি হইল না। যদি উক্ত লক্ষণে “অনেক” 

শব্দটি না থাকিত, “নিতাত্বে সতি সমবেতত্বম্” এইরূপ লক্ষণ হইত, তাহা হইলে 

পরমাণৃ, কাল, আকাশ প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যের সংখ্যা ও পরিমাণাদি-নিত্যগুণে 

অতিবাপ্তি হইত। ষেহেতু উক্ত গুণগুলি নিত্যপদার্থ এবং সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি 

করে। উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য জাতির লক্ষণে “অনেক” এই শবটি 

নিবিষ্ট হইপ্লাছে ৷ উক্তগুণগুলি অনেক সমবেত নহে বলিয়া অতিব্যপ্তি হইল 

না। যদি “নিত্যত্বেসতি অনেকবৃত্তিত্বং” এইরূপ জাতির লক্ষণ হইত, তাহা 

হইলে অত্যন্তাভাবে উক্ত জাতির লক্ষণের অতিব)াপ্তি হইত, যেহেতু ঘটাদির 
অত্যন্তাভাবর নিত্য এবং আকাশ, বাম, তেজঃ ও জল প্রভৃতি অনেক অধিকরণে 

থাকে । উক্ত অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য “অনেঞ্ সমবেত” এইরূপ কথিত 

হইয়াছে । অভাব সমবায় সম্বন্ধে থাকে না বলিয়। উক্ত অতিব্যাপ্তি দৃরীভূত 
হইল । 

অনুগত প্রতীতির নিয়ামকরূপে অথবা কারপতা, কার্ধ/তা, বা বাচ্যতার 

অবচ্ছেদকরূপে সিদ্ধ অনুগত ধর্ম তখনই জাতি বলিয়। স্বীকৃত হয়, যদি কোন 

জাতিবাধক না থাকে । বাধক থাকিলে অনুগত ধর্মও জাতি বলিয়া অভিহিত 

হয় না। পরস্ত উপাধিরূপে ব্যবহত হয় । 

উদয়নাচার্য্য দ্রব্যকিরণাবলীতে-_ব্যক্তির অভেদ, ব্যক্তির তুল্যত্ব, সঙ্কর, 

অনবস্থা, রূপহানি ও অসম্বন্ধ এই ছয়টি জ।তির বাধক, এই কথ বলিয়াছেন । 

(১) ব্যক্তির অভেদ-_ব্যক্তির আশ্রয়ের অভেদ এঁক্য বা একত্ব। যে 

ধর্মের আশ্রয়ভূত পদার্থ কেবল একটি ব্যক্তিই হয়, সেই ধর্ম জাতি বলিয়! 

পরিগণিত বা স্বীকৃত হয় না। অনুগতপ্রতীতির অনুরোধে অনুগত ধর্ম অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হয়। জাতির বাধক না থাকিলে উক্ত অনুগত ধর্মই 
জাতিবূপে ব্যবদ্ধত বা স্বীকৃত হয়। কিন্তু জাতির বাধক থাকিলে অনুগতধর্ম 

জাতিরূপে স্বীকৃত হয় না, পরস্ত উপাধিরূপে ব্যবহৃত হয় । যেমন আকাশত, 

কালত্ব, দিকৃত্ব ও তদ্ঘটত্ব প্রভৃতি । আকাশত্বাদি জাতি বলিয়! স্বীকৃত হইলে 

আকাশত্বাদির আশ্রয়ভূত আকাশাদি ব্যক্তির ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে 

হইবে । যেহেতু অনুগতপ্রতীতি দ্বারাই জাতি সিদ্ধ হয়, আর ব্যক্তির বা 

আশ্রয়ের ভেদ না থাকিলে অনুগত প্রতীতি উৎপন্ন হয় না। অতএব আকাশত্বাদি 

জাতি বলিয়! স্বীকৃত হইল না। 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ২৩ 



(২) ব্যক্তির তৃল্যত্ব-_তুল্ত্ব শব্দের অর্থ সমনিয়তত্ব । যদি দুইটি ধর্ম 

সমনিয়ত হয়-__-সমান অধিকরণে বৃতি করে, একটি অপরটি হইতে অধিক বা অল্প 

দেশে বৃতি না করে অর্থাং একাশ্রয়ে বৃতি করে । তাহা হইলে সেই দুইটি ধর্ম- 

কেই জাতি বলিয়! স্বীকার কর! হয় না। অর্থাং উক্ত দুইটি ধর্মের মধ্যে কোন 

একটি ধর্মকে জাতি বলিয়! স্বীকার করা হয় । দুইটি ধশ্মকেই জাতি বলিয়া 

স্বীকার করা প্রয়োজন হয় না। এই তুল্যত্ব জাতির বাধক নহে কিন্তু 

জাতিভেদের বাধক। দুইটি ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপে জাতি হয় না । যেমন ঘটত্ব- 

কলসত্ব, বৃক্ষত্ব-তরুত্ব, মনুস্তত্ব-নরত্ব প্রভৃতি । ঘটত্ব জাতি স্বীকার কর অথব! 
কলসত্ব জাতি স্বীকার কর। উভয়ই জাতি এরূপ স্বীকৃত হইবে না। কিন্তু 

ঘটবৃত্তি জাতি এ দুইটির একটিই স্বীকৃত হয় । দুইটিই জাতি বলিয়া স্বীকৃত 

হইলে উহাদের আশ্রয়ের ভেদ অনস্বীকার্য হইয়! উঠে । অথচ ঘট ও কলস 

ব্যক্তির একত্ব হেতু উহার ভেদ নাই। এইজন্য হুইটিকেই জাতি বলা যায় না। 

(৩) সঙ্কর। যদি দুইটি ধন্ম পরস্পরের অভাবের সহিত সমানাধিকরণ 

হয় অথচ উক্ত ধর্ম দুইটি এক অধিকরণেও থাকে অর্থাত অংশতঃ অসযানদে শ- 

বৃত্তি ও অংশতঃ সমানদেশবৃত্তি হয় তাহা হইলে ধন্ম দুইটির সাহ্বর্য্যবশতঃ 

কোনটিই জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয় না । যেমন ভূতত্ব ও মূর্তত্ব । এই দুইটি ধর্মের 
পরস্পরের অভাবের সহিত সমানাধিকরণ হইয়!ছে অথচ উক্ত ধর্ম দুইটি এক 

অধিকরণেও থাকে । পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভুতে ভূতত্ব 

থাকে। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বাস ও মন এই পঁচাটি মূর্ত দ্রব্যে মূর্ভত্ব থাকে। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভূতত্বধর্শ মূর্তত্বাভাবের সহিত আকাশে আছে । 

মূর্তত্রধর্মও ভূতত্বাভাবের সহিত মনে আছে । আকাশে মূর্ভত্বাভাব ও ভূতত্ব 
এবং মনে ভূতত্বাভাবও মৃত্ত্ব বিদ্যমান থাকায় এ দুইটি ধর্ম পরস্পরের অভাবের 
সহিত সমানাধিকরণ হইয়াছে অথচ উক্ত ধর্ম দুইটি পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বাসু- 

রূপ এক অধিকরণেও থাকে । এই নিমিত্ত ভূতত্ব ও মূর্তত্ব জাতি ইয় না। স্ব- 
সামানাধিকরপ্য-স্বাতাববদ্বৃতিত্ব-স্ব-সমানাধিকরপাভাবপ্রতিযোগিত্ব এতং-ত্রিতয় 

সম্বন্ধে ধর্মবিশিষট সঙ্কীর্ণ বলিয়া কথিত হয়। যেমন ভৃতত্ ও মূত্তত্ব। পৃথিবী, 

জল, তেজঃ ও বাম়ু এই চারিটি দ্রব্যে ভূতত্ব ও মৃর্তত্বের সামানাধিকরণ্য আছে, 
আকাশ ও মনে উহাদের যথাক্রমে স্বাভাববদ্বৃতিত্ব এবং স্ব-সমানাধিকরণাভাব 

প্রতিযোগিত আছে বলিয়া ভৃতত্ও মৃর্তত্বের সন্কীর্ণতব বা সাক্কর্য্য হইল । পৃথিবীতের 
সহিত জলত্বের সাহ্বধ্যবারণের জন্ত স্ব-সামানাধিকরপ্যদল সাক্কর্য)য লক্ষণে 
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সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ঘটত্বাভাবাধিকরপ পটাদিতে এবং ঘটে পৃথিবীত্বাদি বিদ্যমান 

থাকায় ঘটত্বের সহিত পৃথিবীত্বের সাহ্কর্ষ্যবারণের জন্য স্ব-সমানাধিকরণাভাব 

প্রতিযোণিত্বদল উক্ত লক্ষণে কথিত হইয়াছে । তথাচ ঘটবৃতি-অভাব প্রাতি- 

যোগিত্ব পৃথিবীত্ব'দিতে বর্তমান না থাকায় আর ঘটত্বের সহিত পৃথিবীত্বের 

সাক্কর্য্য হইল না । ঘটে পৃথিবীত্ব সামানাধিকরণ্য এবং পটসমানাধিকরণা ভাব 

প্রতিষোগিত্ব ঘটতে থাকায় পৃথিবীত্বের সহিত ঘটত্বের সাঙ্কধ্য বারণের জন্য 

স্বাভাববদ্বৃতিত্ব্দল উক্তলক্ষণে নিবেশিত হইয়াছে। 

(৪) অনবস্থা--অনবস্থা শব্দের অর্থ অবস্থার বিশ্রামের অভাব। কল্পনার 

অবধির অভাবই অনবস্থা অর্থাৎ অনন্ত কল্পনা । দ্রব্য, গুণ ও কম্ম জাতির 

আশ্রয় হইলেও অনবস্থার জন্য জাতিকে জাতির আশ্রয় বলিয়। স্বীকার করা 

যায় না। ঘটত্ব জাতি পটত্ব জাতি এইরূপ অনুগত প্রতীতির অনুরোধে ঘটত্বাদি 

জাতি জাতিত্বনামক জাতির আশ্রয় বলিয়। স্বীকৃত তয় না, কারণ উক্ত অনুগত- 

প্রতীতির অনুরোধে ঘটখাদি জাতিতে যদি জাতিত্ব নামক জাতির স্বীকার 

অনিবাধ্য হয়, তাহ] হইলে দটত্বাদি জাতি ইত্যাকারক অনুগতপ্রতীতির মত 

জাতিত্ব জাতি এইরূপ অনুগত প্রতীতির অনুরোধে ও জাতিত্বে জাতিত্বত্ব নামক 

জাতি স্বীকার করিতে হয় । এইভাবে অনপ্ত জাতির কল্পনা! করিতে হইবে । 

এই অনবস্থা বা! অনস্ত জাতি কল্পনাজনিত দোষবশত জাতিকে জাতির আশ্রয় 

বলিয়া স্বীক।র কর। সম্ভব ব৷ সঙ্গত হয় ন।। 

(৫) রূপহানি--রূপহানি শব্দের অর্থ পদার্থের স্বরূপের হানি । বিশেষ- 

নামক পঞ্চম পদার্থে জাতির বাধক হয় স্বপ্ূপের হানি । বিশেষ পদার্থ অন্ত ধন 

ব্যতীতই নিজের অ.ধারের সহিত অন্যের ভেদসু্ি করে বলিয়। স্বতোব্যাবর্তবন্ব 

হইল বিশেষ পদার্থের স্বরূপ বা লক্ষণ । এখন যদি বিশেষত্বকে জাতি বলিয়। 

স্বীকার কর! হয়, তাহা! হইলে বিশেষ পদার্থের স্বতোব্যাবর্তকত্বরূপ স্বরূপের 

হানি ব! নিম্প্রয়োজন হইয়া উঠে। যেহেতু জাত্যাশ্রয় পদার্থ জাতির দ্বারাই 

ভেদক হয় বা! কোন জাতিমান্ পদার্থ স্বতে।ব্যাবৃত্ত হয় ন৷ এইবপ নিয়ম আছে। 

এইজন্য বিশেষ পদার্থে বিশেষত জাতি স্বীকৃত হয় না। 

(৬) অসন্বন্ধ--সম্বন্ধের অভাব । এখানে সম্বন্ধ শবের দ্বার সমবায় 

সম্বন্ধই বোধিত হয় । প্রতিষোগিতা-অনুযোগিতা-অন্যতর সম্বন্ধে সমবায়সম্বন্ধের 

অভাব ইহাই অসমন্বন্ধশবের অর্থ । জাতি সমবায় সম্বন্ধেই থাকে অন্য সম্বন্ধে 

থাকে না। অভাব পদার্থ কোথাও সমবায় সন্বন্ধে থাকে না বা অভাবে কোন 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ২৫ 



পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। অতএব অভাব পদার্থ সমবায়ের প্রতিযোগী 

বা অনুষোগী হয় না। সমবায় সম্বন্ধের অভাববশতঃ অভাবত্ব জাতি বলিয়া 

স্বীকৃত হয় না। এইপ্নপে সমবায়ত্ব ও জাতি বলিয়। স্বীকৃত হয় না। যেহেতু 

সমবায় সন্বন্ধও সমলায়ের প্রতিযোগী বা অনৃযোগী হয় না। কারণ সমবায় 

কোথ।1ও সমবায় সম্বন্ধে থাকে ন। বা সমবায়ে কোন পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে 

থাকে না। স্বৃতর।ং সমবাষ সম্বন্ধের অভীব বশত€ই সমবায়ত্রকে জাতি বলির? 

স্বীক্াব করা ষায় না । এইতাবে উক্ত ছয়টি বস্তু জাতির বাধক হয় ॥৮॥ 

ঘহলিলা ল ঘা আনি: অনাওহবাঘীল্ঘব 
রল্সলাহিক্ষ-আালিজ্তু অহানহ্বসীন্মতী ।।8।। 
স্সাঘনকলানূ অহাছি ভাব ভ্সাচ্দলাব্যহাঘি ্ব। 
অল্নী। লিল্মরল্ণনতিনিহীম: নবিকীভিবা. ।1০।। 

দাউ দ্ই প্রকাৰ পরা ও মঅপব।। পরা হিন্ন জ।তিকে অপরা জাতি 

বলে । ত্রবা, গুণ ও কর্ম এহ তিনটি পদার্থে অবাংত ৯ও1 নামক জাতি কেবল 

পব। জাতি বপিয়] অিঠিত হয় । আব দ্রব্য, পৃথিবী, গুণত্ব প্রভৃতি জাতি 

পরাঁ€ও অপর| উশযবিধ জাতি বলিয়। কথিত হয় ' যে জাতি ব্যাপক অর্থাং 

অধিক দেশবৃত্তি কবে সেই জাতি পবা জতি বলিয়। গণ্য হয় এবং যে জাতি 

বা।পা অর্থ'ং অল্পদেশে বৃত্তি কবে সেই জাতি অপর] জাতি বলিয়। পৰিগণিত 

তয় । ষাহ। অন্ত মর্গাৎ স্বশ্ং নিত।--৬ংপত্তিবিনাশবহিত এব” সমবায় সম্বন্ধে 

নিত্য দ্রব্যে খাকে, নৈষায়িকগণ কর্তৃক তাতাই বিশেষ নামক পদার্থ বলিয়া 

কীঠিত হয় । নিতাদ্ব। অনন্ত বলিয়া] বিশেষ€ অনন্ত। পৃথিবী, জল, তেজ: ও 

বামু এই চারিটি দ্রব্যব উৎপাদক পবদপ্রসমুহ, আক।শ কাল, দিক্, আত্মা ও 

মন এইগুপি নিত দ্রণ) | ইহাদের মধ্যে আকাশ, কাল ও দিক্ এই তিনটি দ্রব্যে, 

তিনটি বিশেব পদ্ম থাকে । কিন্ত পারছি ব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাঁপু 

অনন্ত এবং জীবাক্সা 9 মন অনন্ত, স্ৃতরা* বিশেষ ও অনন্ত । একটি বিশেষ পদার্থ 

একট নিত্যদ্রবে। থাকে, একাধিক নিভাদ্রব্যে থাকে না। নিত্যত্রব্য মাত্রেই 

বিশেব পদার্থ থাকে, অতএব বিশেষ পদার্থ অনন্ত ও নিত্য বলিয়া স্বীকার 

করিতে হইবে । বিশেষ ব্যাবৃত্তিপ্রতাতির কারণ হয় । আমরা প্রাত্যহিক 

জীবনে ঘটপট প্রভৃতি বহু পদার্থের উপলব্ধি করিয্ন থাকি। ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি 

ধন্মগুলির ভেদবশতঃ বা ঘট!দিদ্রব্য সমুহের অবয়বগুলির ভেদবশতঃ ঘট হইতে 

২৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলাী 



আরম্ভ করিয়! দ্বাপুক পধ্যন্ত সকল দ্রবোর পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধ হয়। যদিও 

পাধিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর গুণগত তারতম্যই এ সকল 

পরমাণুর পরস্পর ভেদক হয়। তথাপি দুইটি পাথিব, দুইটি জলীয়, দুইটি 

তৈজস ও দুইটি বায়বীয় পরমাণুর স্টেদসিদ্ধির জন্য বিশেষ নামক অতীন্্রিয় 

পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এই বিশেষ পদার্থই পরমাপূছয়ের 

ভেদস'ধক হয় । 

মনঃক্রিয়াতেও নিত্যদ্রব্বৃত্তি অনিত্যঞণ-_জ্ঞান, সখ, ছুঃখাদি এবং শব্দে 

অতিবাপ্তি বারণের জন্য নিতাণর্ঁক অন্তাপদ বিশেষের লক্ষণে প্রদত্ত হইয়াছে । 

এবং ঘটত্বাদিতে ব্যভিচারবারণের জন্য নিভাপদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । আর 

জ্ঞানত্ব(দিতে অতিন্যাপ্তি নিরাকরণের জন্য দ্রন্যপদ দেওয়৷ হইয়াছে এবং 

ঘটতাদি কাঁলিকসন্বন্ধে নিতাদব্য মহাঁকালে থাকে. অতএব ঘটত্বাদিতে অতি- 

ব্যাপ্তিবারণের জন্য সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি এইবপ বুঝিতে হইবে । 

আত্মত্বে ব্যভিচার বারণের জন্য বিশেষের লক্ষণে “নিত দ্বয়াবৃত্তি” এই 

বিশেষণ পদ নিবেশ করিতে তইবে। এবং গগনপত্িমাণাদিতে অতিব্যাপ্তি 

নিরাকরণের জন্য “গুণ” এই বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে । তথাচ 

“অন্ত্যঃ নিত্য দ্রব'বৃত্তিঃ নিতাদ্য়াবুত্তঃ গুণভিনে! বিশেষ2” এঈবপ লক্ষণ মছিও 

বলিতে হইবে, তথাপি সমধান্নে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য “নিত দ্রব)বৃত্তি” এই 

কথা না বলিয়] “নিতাদ্রবাসমবেত” এরপ পদ লক্ষণে নিবেশ করিয়া লক্ষণটি 

বলিতে হইবে | ৯-_-১০ 1 

লক ত্রার্তীলি। নদ ক্ষইহান্থতিতনিনঘত্তলক ঘই্হাম্থভিদূ | অল্ধভঅ।বঘধহাযা 

অভাযা অমিকহ্হানুনিলান নহতলূ। লহ্নহ্থাপা ম্া'ঘাঘা আলীলালনহমূ। 

ঘৃঘিবীতাতঘিহাযা লন্যন্বাইহঘিকইহান্তিতাভ_ হএ।ঘনতন1ল্ নহহজম, অন্ন,হাযাওভ- 

হাল্গনিতাভূ_ ভ2াঢ্যংল্বাহ্ণহলল্ | লখা নব লজ্লজ্যল।নহান্মঅলনিতভুমূ 0) 

তিহীন লরিনযলি- জন্য হলি । আনব অনার অর হলি অত: । ঘহ্দহাযা 

নিহীমীলাত্বীবখ: | ঘত্রান্থীলা ল্রওগুক-নঘান্লালা ললহ্নযললীহাল এহন সহঃ 

ঘহলাগুনা ছহজ্ঘক জীহ্্ী হীন হত । অন্তু হল ঘ্ন ত্যান্ল:। বল লগ 

লিহীম্বানহারহ্ঘা লাবনী: ॥৭০।। 

যেজ্ঞাতি অধিকদেশে বৃত্তি করে অর্থাৎ অনেক আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে 

বিরাজ করে, তাহাকে পরাজাতি বলে । আর যে জাতি অল্পদেশে বৃতি করে 

অর্থাং অপেক্ষাকৃত অল্প আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাহাকে অপর জাতি 

প্রত্যক্ষথণ্ডম ক 



বলে। সত্। অন্ত সকল জাতি অপেক্ষা অধিক আশ্রয়ে বিদ্যমান বলিয়। 

সত্ব! কেবল পরাজাতি বলিয়! অভিহিত হয় । অর্থাৎ সত্ু। জাতি অন্য কোন 

জাতি অপেক্ষা নৃযনদেশরৃত্ি নয় এবং কোন জাতির ব্যাপ্য নয় বলিয়া সভা 

কেবল পরাজাতি বলিয়া গণ্য হয়। অন্য সকল জাতি সত্তাজাতি অপেক্ষা 

অল্প আশ্রয়ে থাকে বলিয়া তাহাদিগকে অপর] জাতি বল] হয় অর্থাং ষে সকল 

জাতি অন্য জাতির ব্যাপক নয় --তদপেক্ষা! অধিক দেশবৃতি নয় তাহারা অপর 

জাতি বলিয়! কথিত হম্প। আর যেজাতি কোন জাতির ব্যাপক অর্থাৎ অধিক 

আশ্রয়ে বৃত্তি করে এবং কে!ন জাতির ব্যাপ্যও হয় অর্থাৎ তদপেক্ষ। অল্প দেশে 

বা আশ্রয়ে বৃত্তি করে সেই জাতি পরা ও অপর বলিয়! কথিত হয় । যেমন 

দ্রব্ত্বাদিজাতি পৃথিবীত্বাদিজাতি অপেক্ষা অধিক দেশে বৃত্তি করে 

বলিয়৷ পৃথিবীত্বাদি জাতির ব1পক হেতু দ্রব্ত্বাদি জাতি পরাজাতি বলিয়। 

গণ্য হইল, আবার দ্রব্যত্বাদি জাতি সত জাতি অপেক্ষা অল্পদেশে বৃত্তি করে 

বলিয়া সত্তাজাতির ব্যাপ্য হেতু দ্রব্ত্বাদি জাতি অপরা জাতি বলিয়াও 

পরিগণিত হয়। দ্রব্যত্বাদি জাতি অ।পেক্ষিক পরা ও অপর। এই দুই প্রকার 

জাতি হয় বলিয়া অ।পেক্ষিক পরত্ব ও অপরত্থ এই ধর্মদ্বয়ের একত্র বা 

একাধিকরণে মিলিঠ হওয়ায় উতয় ধম্ম অবিব্দ্ধ অর্থ1ং পরস্পর বিরুদ্ধ নহে বা 

ব্যধিকরণ নতে ৯ ॥ 

পঞ্চম বিশেষ পদার্থ নিরূপণ করিতেছেন--“অন্ত্য” ইত্যাদি গ্রন্থ ছ।রা। 

অন্তে অবসানে মহাপ্রলয়কালে থাকে বলিয়া বিশেষ পদার্থ অন্ত) অর্থাং 

নিত্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে । যাহা অপেক্ষা কেন বিশেষ অর্থাং ইতরের 

ব্যাবর্তক বা ভেদক ধর্ম নাই, নিজেই বাাবর্তক বা একমাত্র বিশেষই তেদক 

তাহাই অন্ত/পদের নিষ্কৃষ্টার্থ। ঘটার্দি হইতে আরম্ভ করিয়। দ্বাগুকপর্য)স্ত 
সকল ত্রবে;র স্ব-স্ব-অবয়বের ভেদবশতঃ পারস্পরিক ভেদসিদ্ধ হয়, যেহেতু 

সর্বত্র দ্রব্যের তেদসিদ্ধির প্রতি সেই সই দ্রব্যের অবয়বভেদ কারণ হয়। 

পাধিব, জলীয়, তৈজন ও বায়বীয় নিরবয়ব পরমাণ্রসমূহের পরস্পর ভেদক 

বিশেষ নামক পঞ্চম পদার্থই হইয়া থকে । কিন্তু সেই বিশেষ পদার্থ স্বতঃই 

ব্যারৃত্ত অর্থাং ভিন্ন । বিশেষে কোন ভেদক ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। এই 

নিমিত্ত একটি বিশেষে অন্য বিশেষের ভেদের অনুমিতি বিশেষ ভিন্ন কোন 

হেতুর দ্বার! হয় না__ইহাই হইল স্বতোব্যাবৃত্তত্বের অর্থ । অতএব বিশেষ নিজের 

আশ্রয়ীভূত নিত্য দ্রব্যটিকে সজাতীয় অন্ত নিত্যদ্রব্য হইতে ব্যারৃত করিয়। সঙ্গে 

-২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সঙ্গে অস্ত্য নিত্যদ্রব্যে অবস্থিত বিশেষ হইতে নিজকেও ব্যারৃত করে । এই 

নিমিত সেখানে আর অন্য ভেদক ধর্শের অপেক্ষা বা প্রয়োজন করে না । ইহাই 

অন্যপদের ভাবার্থ। 

“ক* পরমাণু “খ” পরমাণু হইতে ভিন্ন, যেহেতু “ক” পরমাণুতে এমন 

একটি বিশেষ পদার্থ আছে, যাহা “খ” পরমাণুতে নাই। সেই বিশেষ পদার্থ 

স্বতোব্যাবৃত্ত অর্থাং যাহ। ধর্মান্তরকে দ্বার না করিয়। নিজেই স্বআধারকে অন্য 

আধার হইতে পৃথক্ করিয়া থাকে । সুতরাং সেখানে আর বিশেষান্তরের 

অপেক্ষা ব! প্রয়োজন নাই । যখন চরম ভেদকের নাম বিশেষ পদার্থ । তখন 

উহাকে স্বতোব্যাবৃত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । আর যদি উহা বিশেষ 

পদার্থ স্বতোব্যাবৃত্তরূপে স্বীকৃত না৷ হয়, অর্থাৎ বিশেষ পদার্থ সমুহ অন্যভেদক 

ধর্ম দ্বারা পরস্পর ব্যাবৃত্ত বা ভিন্ন হয়, তাহা হইলে ষে ভেদক ধর্ম দ্বারা বিশেষ 

পদার্থ সমূহের পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধ হয়, সেই ভেদক ধর্ম দ্বারাই পাঁধিব, 

জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় নিরবয়ব পরমাণু সমৃহেরও পারস্পরিক ভেদ- 

সিদ্ধ হইতে পারে । অতএব বিশেষ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত 

হয় না। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিলেন--বিশেষ পদার্থ স্বতো ব্যাব্ত্ব । অতএব 

সেখানে আর অন্থভেদক ধর্মের অপেক্ষা বা আবশ্যকতা নাই, ইহাই 

অস্ত্যপদের নিগুঢার্থ ॥ ১০। 

অনাহীনা কঘাকাতী লু মৃঘন্ধ্লীঘী: | 
বু আলিহ অঙনল্ন: জলনাম: সকীভিব: ॥$৫1। 

যণ্ত পদার্থ সমবায়ের কথা বা পরিচয় গ্রস্থকার বলিতেছেন--“ঘটাদীনামি* 

ত্যাদি গ্রস্থদ্বারা । সমবায় একটি অসাধারণ পদার্থ, যেহেতু সমবায় স্বীকৃত না 

হইলে কাধ্য-কারণভাব, আত্মাদিনিত্য দ্রব্যের নিত্যত্ব উপপাদিত হইতে পারে 

না। সমবায় এক ও নিত্য। অবয্নব-অবয়বী, গুণ-গুণী, ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্, 

জাতি-ব্যক্তি, বিশেষ-নিত্যদ্রব্য, এই সকল যৃগ্মপদার্থের বা এই সকল অধুতসিদ্ধ 

পদার্থের সম্বন্ধ সমবায় বলিয়। কথিত। ইহাই হইল সমবায়ের পরিচয় । ব্যক্তি 

শবের দ্বার! দ্রব্য, গুণ ও কর্ম বোধিত হয় । সমবায়ের উতপতি ও বিনাশ নাই 

বলিয়া সমবায় নিত্য সম্বন্ধ । নিত্য পদার্থ বিশেষ, পরমাণু প্রভৃতি নিত্য ভ্রব্যে 

সমবায় সন্বদ্ধে থাকে ৷ সৃতরাং এখানে প্রতিযোগী ও অনুষোগ্গী পদার্থ নিত্য 
বলিয়া] উহাদের সমবায় রূপ সম্বন্ধেরও উৎপতি বিনাশ না৷ থাকায় নিত্য পদার্থ 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ২৯ 



বলিয়। গণ) হয়। বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__-কপ।লাদিতে ঘটাদির, দ্রব।সমূহে গুণ 

ও কর্মের, দ্রব্য, গুণ ও কর্মে জাতির এবং চকার দ্বারাস্-নিত্য দ্রব্যে বিশেষের 

ষে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় কহে । এই কারিকাটি সমবায় সন্বন্ধের পরিচায়ক, 

কিন্ত লক্ষণ নঠে । সমবায়ের লক্ষণ-__সম্বন্ধিভিন্নতেসতি নিতাত্বে সতি সন্ধস্থত্বম্ । 

ষে পদার্থটি স্বয়ং সম্বন্ধ এবং স্বকীয় প্রতিযোগী ও অনুষোগা হইতে ভিন্ন ও নিত্য 

সেই পদার্থ সমবায় বলিয়৷ অভিছ্িত হয়। স্বরূপ সম্বন্ধ কখন গ্রতিযোগীর 

স্বরূপ হয়, কখন বা অণুযোগীর স্বরূপ হয়। কিন্ত সংযোগ বা সমবায় নিজ নিজ 

প্রতিযোগী ও অনুযোগী হইতে ভিন্ন পদার্থ হয়। ঘটের অবয়বকে কপাল বলে 
এবং কপালের অবয়বকে কপালিক1 বলে । কপালদ্বয়সংযষোগে ঘট উৎপন্ন 

হয়। কপালিকাদ্বয়সংযোগে কপাল উৎপন্ন হয়। সমবায়ের আশ্রয় ভিন্ন 

তিন্ন হইলেও সমবায় ভিন্ন ভিন্ন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ঘটে থাকিলেও ঘটত 

যেমন এক হয়, বিভিন্ন অধিকরণে থাকিলেও সমবায় সেইরূপ এক হয়। ঘট 

বিভিন্ন হইলেও ঘটত্বের ভেদবযবহার হয় না । কিন্তু সমবায় এক হইলেও উক্ত 

অযুতসিদ্ধ পদার্থের তেদে সমবায়ের ভেদবাবহার হয়। সমবায় সম্বন্ধ এক ও 

নিতা। উক্ত পাঁচট ষৃগ্ম পদার্থকে নৈশেষিকাচার্যা অধুতাপদ্ধ বলে। কোন্ 

কোন্ পদার্থ সমবায়ের প্রতিযোগী ও অণযষোগী এই বিবম কারিকায় প্রদখিত 

হইয়াছে । উহ্? লক্ষণ নতে। যেঠেতু ঘটাদি কাণপিকসন্বন্ধে *পাল।দিতে থাকে 

বলিয়। কালিকপন্বন্ধে সমবায়লক্ষণের অতিব।াপ্তির আপত্তি হইত ॥ ১১ ॥ 

অলবাযহ্হাঘনি ঘল্রাহীনালিলি | অনয নযব্রিলীআলিন্যম্বখীুণ্ঘা যুখালী: 

ক্িযা-দ্রিঘাঅলীশ্হিলভ্ঘ-নিহীনযীহন্্ন অং: লন" অ অলনাঘ: | লননাঘকত্র লিজ্- 

অচন্মলম্ততল্। লগ সমাতান্তু- ঘুঙ্গিয়াহি লিহভ্এনুজিনিহীম্তা নিহীত্য- ঘচ্জন্ম/নমঘা 
'নিহাভতনুিলাত্, হ্যততীত্ুত হুলি নি হাভ্রভিন হিব্যন্তুলালল্। হবিন অযীব্যাহিলাঘ্থানু, 

অলনাযবিভি: | ল ন্ন হশ্রকনঝঙ্নল্মীন থিজুআাশ্বললঙল্তিত লা, আলন্লভন্ঙঘানাঁ 

অঙ্সল্পরতন্কজ্নি বীহনাহ্. ভাঘনাইক্ অনলি: | ন নন অমনাঘজ্যকক্ শ্রাধী 
অদননাবুজিসবন্্:, বল কথঅলনাযন্তনদি ভঘামাতরানু। লন্মবললানরহগাণি অহিচত 
অলল্ান্নং জিভ হিলি নান্ষলূ, লহ লিজ্স-ন মূলক ঘহানযলালন্নংলঘি ঘত্াান- 
ব্ুকিসঅক্লান. ) ঘত্যাব্নাতহ লস ভ্রলান্, লং ন্ব 'পিতজতত্ান। অন্য ইহান্লইওনি 
অন্ত স্লীলিল ভ্যান; অহাচ্ভত্য নন লল বত্বানু। লল তু ঘও নাক্রহজলাহ্হাঘা হযাল- 

দয নচ্তরলাছ লনভানবতি: | নহাঘ্তঙঘালিত্যতন স্তর অলল্লান হাচ্তন্ক্ঘনি লীন 
বীহ্তলূ | হৃলস্ব ততনৃজ্ঞীল লহ পুলভাহিক নুজহলাত্ানা বজ্নল্এ: 0২২) 
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গ্রন্থকার সমবায় দেখাইতেছেন-_-“ঘটাদি” ইতাপদি গ্রস্ত দ্বারা। অবয়ব ও 

অবয়বীর অর্থাংঘটাদ্ির কপাল গ্রভৃতিতে,ঘপুকের অণ্তে, এসরেপর দ্বাপ্কে, 
জাতির ব্যক্তিতে অর্থাৎ দ্রবা, গুণ ও কর্মে, গুণেব গুণ বশিষ্টদ্রব্যে, প্রিয়ার 

ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্যে ও বিশেষের নিতাদ্রবো যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধই সমব।য় 

বলিয়া অভিহিত হয়। এইটি সমবায়ের লক্ষণ নহে, কিন্তু মবায়ের পরিচ।য়ক 

অর্থাং কোন্ কোন্ পদার্থ সমব।য়ের প্রতিযোগী ও অন্বযেগী তাভারই পরিচয় 

প্রদথিত হইয়াছে । ন্যায়বৈশেষিকপর্ণনে সমবায় একটি অসাধ।রুণ পদার্থ । 

সমবায় সম্বন্ধ স্বীকৃত না হইলে তগ্ত-পট প্রভৃতি স্থলে কাধ্-কারণস্াবও আত্ম।দি 

দ্রব্য সমৃভের নিত/ত্ব সম্বতপাদ্িত হয় না। সমবায় এক এবং নিতাসম্বন্ধ ও 

পূর্ববকথিত পচটি যুগ্মপদার্থরূপ অযুভসিদ্ধ পদার্থে থাকে । উৎপতি বিন।শ- 

রহিত পদার্থ নিত্য বলিয়া কথিত । নিত্যসন্বন্ধই সমবায় । “নিত্য” এই অংশ 

না বলিলে সংযোগাদি সম্বন্ধে অতিব্যাপ্তি হয় । কিন্তু “নিতাত্বেসতি” এই 

অংশ সমবায়-লক্ষণে নিবিষ্ট করায় সংযোগ।দিতে আঠব্যাপ্তি হয় না, ধেহেতু 
সংযোগাদি নিত্য সম্বন্ধ নহে । “সম্বন্ধত্ব*" এই অংশ নিবেশ না করিলে আম্মা 

প্রভৃতি নিত্যপদার্থে অতিব্যাণ্তি হয়, কিন্তু উক্ত অ.শ নিবেশ করিলে অর 

আত্মাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না, কারণ আত্মাদি পদার্থ নিতা হইলেও সন্থন্ধ 

স্বরূপ নছে। “নিতাত্বেসতি সথন্ধত্বং সমবায়ত্বং” এরূপ সগবায়ের লক্ষণ করিলে 

দ্রব্ত্বাভার্বাদির স্বাত্মক্রূপ সম্বন্ধে অতিব॥প্তি হয়। ই অতিব্যাপ্তি ধারণের 

নিমিত্ত “সম্বন্ধিভিন্নতে সতি নিত)তে সতি সম্বপ্ধএ" সমবাগ্রত ৮” এবূপ লক্ষণ 

বলিতে হইবে । যে পদার্থট স্বপ্ং সন্বপ্ধ এব সন্বপ্ধ' শথাৎ সম্বন্ধের অনুযোগী 

ও প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন ও নিতা তাহাই *মবায় বপিয়া অভিহিত হয়। 

দ্রব্যত্বাভাবাদি পদার্থ সম্বন্ধী বলিয়া উহাতে আর অতিবাপ্তি ইইল ন। | সন্ধন্ধ- 

মাত্রেরই অনুযোগী ও প্রতিযোগী থাকে । স্বর্পসন্থন্ধেবও অনুযোগী, 

প্রতিযোগী আছে। কিন্তু স্বরূপ সম্বন্ধের, সংযোগ ও সমবায় সম্বন্ধ হইতে কিছু 

বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেহেতু এংযোগ ও সমবায় সন্বদ্ধের 

অনুযোগী এবং প্রতিযোগী থাকিলেও সংযোগ ও সমবায় সম্বঞ্ধ নিজ নিজ 
অনুযোগী ও প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন পদার্থ । কিন্তু স্বরূপ সম্বন্ধ তাহার 
অনুযোগী ব। প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, যেহেতু স্বপ্পসন্বন্ধ কোনস্থানে 

নিজের প্রতিযোগী স্বরূপ হুয়, কোন হলে বা তাহার অনুষোগী স্ববূপ হয় । 

যেমন আকাশে রূপাভাব স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে । এখানে স্বরপসন্বন্ধের অনুযোগী 
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আকাশ এবং প্রতিষোগী হইল রূপাভাব। এখানে স্বরূপসন্বন্ধ অনুযোগীর 
স্বরূপ বলিয়া কথিত হয় । সেইভাবে স্বরূপ সম্বন্ধ গ্রতিযোগীর স্বরূপ বলিয়াও 

অভিহিত হয় । যেখানে স্বরূপ সম্বন্ধের অনুযোগী ও প্রতিযোগী নিত্য পদার্থ, 
সেই স্থানে স্বরূপ সম্বন্ধও নিতা বলিয়। গণ্য হইবে । অতএব “সন্বন্ধিভিন্নত্বেসতি” 

এই বিশেষণাংশদ্বারা স্বরূপ সম্বন্ধে সমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবারিত হইল। 

যেহেতু স্বরূপসন্বন্ধ স্থলবিশেষে নিত্য হইলেও সম্বন্ধী অর্থাং গ্রতিযোগীও 

অনুষোগী হইতে ভিন্ন নতে। সংযোগ দ্রব্যদ্যয়নিষ্ঠ এবং দ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থে 
থাকে না। আর সমবায় সম্বন্ধ পূর্বেবাক্ত পাঁচটি অমুতসিদ্ধ পদার্থ হইতে 

অতিরিক্ত পদার্থে থাকে না। 

বৈশেষিকগণ বলেন-_সমবায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বার] গৃহীত হয় না, যেহেতু 

সমবায় এক, স্বৃতর।ং সমবায়ের প্রত্যক্ষ হইলে তাহার অনুযোগী ও প্রতিযোগী 

সকল পদার্থের প্রত্যক্ষ হওয়। উচিত। কিন্তু যেখানে সমবায়ের অনুযোগী ও 

প্রতিযোগী অতীন্দ্রিয় পদার্থ, সেইস্থানে তাহাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ন৷ হওয়ায় 

তদ্বৃতি সমবায়েরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, এই নিমিত্ত বৈশেষিকগণ অনুমান 
প্রমাণের দ্বারা সমবায়সিদ্ধি করিতেছেন- “তত্রপ্রমাণস্ত” ইত্যাদি গ্রন্থ ছারা। 

রূপবান্ ঘট, ক্রিয়াবান্ ঘট ইতাাদি বিশিষ্ট জ্ঞানে বিশেষণ, বিশেষ্য ও সম্বন্ধ 

বিষয় হইয়া থাকে, যেহেতু উহা বিশিষ্ট বুদ্ধি, যেমন “দপ্তী পুরুষ” ইহা একটি 
বিশিষ্ট বুদ্ধি অর্থাৎ দণ্ডবিশিষ্ট পুরুষের বৃদ্ধি বা! প্রত্যয়, অতএব ইটা বিশিষ্ট- 

বুদ্ধি। এই বিশিষবৃদ্ধিস্থলে যেমন বিশেষণ দণ্ড ও বিশেষ্য পুরুষ বিষয় 
হইয়াছে, সেইরূপ দণ্ড ও পুরুষের সম্বন্ধ ও উক্ত বিশিষ্ট জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে । 

যদি দণ্ডের সহিত পুরুষের কোন সম্বন্ধ না থাকিত, তাহ! হইলে পুরুষকে দ্তী 
বা দগুবান্ এরূপ বলিতে পারা যাইত না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে 

যেখানে যেখানে বিশিষ্ট বুদ্ধি আছে সেই সেই স্থানে বিশেষণ, বিশেষ্য ও 

সম্বন্ধের ভান হয় । সুতরাং দণ্তী পুরুষ এই বিশিষ্বুদ্ধির মত গুণবান্ বা দূপবান্ 
ঘট এই বিশিষ্ট বুদ্ধিতেও বিশেষণ, বিশেষত ও সম্বন্ধ বিষয় হইয়াছে । এই 

অনুমানের দ্বারা সংযোগাদির বাধহেতু সমবায় সিদ্ধ হইল অর্থাৎ উক্ত বিশিষ$ 

জ্ঞানে গুণ বা রূপ বিশেষণ ও ঘটবিশেন্ হইয়াছে, কিন্ত অপেক্ষিতসন্থন্ধ বিশেষটি 
সংষোগাদি হইতে পারে না। যেহেতু সংযোগ হইল ভ্রব্যছয়নিষ্ঠ পদার্থ, আর 
গুণবান্ ব৷ রূপবান্ ঘট এই প্রতীতিতে সংষোগসম্বন্ধ বিষয় হইতে পারে ন!। 

অবয়ব-অবয়বী ইত্যাদি অযুতসিদ্ধ পদার্থের সংযোগ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে 
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ংযোগকে গুণ, কর্ম, জাতি ও বিশেষ পদার্থবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । 

কিন্ত সংযোগ হইল গুণ পদার্থ, স্বৃতরাং সংযোগ দ্রব্যভিন্নে থাকে না। উত্ত 

স্থলে বিশেষণীভূত রূপ গুণপদার্থ, বিশেষ্ঠীভূত ঘট দ্রব্য পদার্থ, স্বতরাঁং উহাদের 

সম্বন্ধ সংযোগ হইতে পারে না, সন্বন্াস্তর কল্পন। করিতে হইবে, সেই কল্সিত 

সম্বন্ধ হইল সমবায় । 

এখন স্বরূপবাদী আশঙ্কা করিতেছেন-_“নচ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । যদি 
বল রূপবান্ ঘট ইত্যাদি স্থলে সমবায় স্বীকার না করিয়া স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার 

করিলে উক্ত অনুমানের দ্বার অবয়ব-অবয়বী, গুণ-গুণী প্রভৃতি স্থলে বিশেষ 

সম্বন্ধ সমবায় সিদ্ধি বা স্বীকৃত না হইয়। প্রতিবাদী কর্তৃক স্বীকৃত স্বরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ 

হওয়ায় উহার নিকট সিদ্ধ সাধন হয়, যেহেতু তাহাদের মতে “রূপব!ন্ ঘট” 

প্রভৃতি স্থলে স্বরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ এবং সমবায় সাধনে প্রবৃত্ত নৈয়ায়িক সমবায় 

সাধন ন1 করিয়া স্বরূপ সম্বন্ধের সিদ্ধি হওয়ায় অর্থান্তর সাধিত হইল। ম্বৃতরাং 

সিদ্ধাধন ও অর্থ।স্তরম।ধন এই উভয়ই দোষের মধ্যে পরিগণিত । এরূপ শঙ্কা 

করিতে পার না। কারণ সমবায় স্বীকার না করিয়1 যদি স্বরূপ সন্ধন্ধ স্বীকার 

কর! যায়, তাহ। হইলে “রূপবান্ ঘট” ইত্যাদি স্থলে ঘটই রূপের সম্বন্ধ, রূপবান্ 

পট এখানে পটই রূপের সম্বন্ধ এইরূপ বিভিন্ন স্থানে ঘটপট প্রভৃতি স্থলে অনেক 

স্বরূপ সম্বন্ধেব কল্পনা করিতে হয় । সুতরাং স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকারে গৌরব দোষ 
উৎপন্ন হয় । অতএব অনেক স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়! লাঘববশতঃ এক 

সমবায় স্বীকার করাই উচিত বা সঙ্গত । এইভাবে সমবায় সিদ্ধ হইল। তস্ত 

পটের প্রতি কারণ এবং পট হইল তস্তর কাধ্য | এরূপ কাধ্য-কারণভাঁব অবশ্যই 

স্বীকার করিতে হয়, অন্যথায় অসম্ভব দোষ হয়। অতএব বলিতে হইবে-_ 

যেখানে যেখানে সমবায় সম্বন্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয়, সেই সেই স্থানে দ্রব্য 

তাদাত্্য সম্বন্ধে কারণ হয়, কারণতাঁবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য এবং কাধ্যতা- 

বচ্ছেদক সন্বন্ধ হইল সমবায় । এইভাবে জন্যভাবপদণর্থের উৎপত্তি বিষয়ে 

কাধ্যতাবচ্ছেদকরূপেও সমবায়ের সিদ্ধি হয় । 

যদি বল সমবায় এক বলিয়া স্বীকৃত হইলে বায়ুতে রূপবত্বাবুদ্ধির অর্থাৎ 

বায়ু রূপবান্ ইত্যাকারক বৃদ্ধির উদয়ের আপত্তি হয়। কারণ বায়ুর গুণ হইল 

স্পর্শ, বায়ুতে স্পর্শ সমবায় সম্বন্ধে থাকে । সমবায় এক বলিয়। স্পর্শের সমবায় 
আর নূপের সমবায় একই বস্তু বা অনতিরিক্ত পদার্থ । বায়ুতে সমবায় সম্বন্ধ 

থাকায় সন্বন্ধী রপও সেখানে থাকিবে । “সম্বন্ধসত্বে সম্বন্ধিসত্ব1” এই ব্যাপ্তি বা 
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নিয়মবশতঃ | কিন্তু বায়ুতে সমবায় থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে বামুতে রূপ নাই । 
এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু রূপের সন্বন্ধ কেবল সমবায় নহে, 

কিন্ত রূপনিরূপিতত্বিশিষ্টসমবায় হইল রূপের সম্বন্ধ । বামুতে রূপসমবায় 
থাকিলেও রূপ না থাকায় বূপনিরূপিতত্ববিশিষ্টসমবায় বায়ুতে নাই। যদি 

বল বিশিষ্ট ও শুদ্ধ অনতিরিক্ত পদার্থহেতু বাম়ুতে পুনঃ অতিব্যাপ্তি হয়। 

ইহাঁও বলিতে পার না। কারণ ম্বনিরূপিতত্ববিশিষ্টসমবায়নিবূপিতা ধিকরণতা। 

অথবা বূপপ্রতিযোগিকসমবায়নিরূপিতাধিকরণত1 হইল রূপের সম্বন্ধ । 

বাযুতে রূপ না থাকায় উক্ত সন্বন্ধও বাযুতে থাকে না। অতএব বায়ু রূপবান্ 

ইত্য।ক।রক বিশিষ্টবৃদ্ধি সমৃৎপন্ন হয় না। স্বপদের দ্বারা রূপ গৃহীত হইবে । 
যদি বল অনুমানের দ্বার। সমবায়সম্বন্ধ সিদ্ধ বা স্বীকৃত হইলে তাদৃশ- 

অনুমানের দ্বার| অভাবেরও বৈশিষ্টানামক সন্বন্ধান্তর সিদ্ধ বা স্বীকৃত হউক 
অর্থাৎ “ঘটাভাববদ্ ভূতল” ইত্যাদি স্থলে ঘট।গাবের যে স্বরূপ সম্বন্ধের বোধ 

হয়, সেই সম্বন্ধটও তাহার অনুযোগী বা প্রতিযোগী পদার্থ হইতে ভিন্ন” 

পদার্থান্তর বলিয়া স্বীকৃত হউক । এরূপ বলিতে পার ন1। 

কারণ অভাবের বৈশিষ্ট্য নামক সম্বন্ধান্তরট নিত্য বলিয়! স্বীকৃত হইলে 

ভূতলে ঘটানয়নের পরও “ভূতল ঘটাভাববং” ইত্যাকারকপ্রতীতির আপত্তি 

হইবে । যেহেতু ঘটাভাবও উহার উক্ত সম্বন্ধ উভয়ই নিত্যপদার্থহেতু ঘটবিশিষ্ট 

ভূতলেও ঘট ভাব থকে । অন্যথা অর্থাং ঘটাভাব অনিত্য পদার্থ বঙ্গিয়! স্বীকৃত 

হইলে দেশাস্তরেও ঘটাভাবের প্রতীতি ব৷ প্রত্যয় হইত না। আর বৈশিষ্ট্য 

সম্বন্ধ ও তাহার সম্বন্ধী ঘটাভাব উভয়ই নিত/বশতঃ ঘটবিশিষ্ট ভূতলেও তাহারা 

বিদ্যমান থাকে । অতএব ঘটানয়নের পর ও বা ঘটবিশিষ্ট ভূতলেও ঘট1ভাবের 

প্রতীতির উদয় হয় । 

এখন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধের নিত্যতাবাদী সমবায়ের নিতাযতাবাদীর প্রতি কটাক্ষ 

করিয়া বলিতেছেন__-তোমার মতে সমবায় নিত্যসম্বন্ধ হইলে যখন শ্যাম ঘট 

পাকের দ্বার। রক্তবর্ণ হয়, তখন সমবায়ের নিত্যতাবশতঃ সেখানে শ্যামরূপের 

সমবায় আছে একথা স্বীকার করিতে হইবে, সবৃতরাং শ্যাম ঘটের পাকের দ্বারা 

উৎপন্ন রক্তদশাতে “অয়ং ঘটঃ শ্যামবর্ণঃ” ইত্যাকারক প্রতীতির উদয় হউক। 

এই আপত্তির উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_“মম তু মতে” ইত্যাদি গ্রন্থ । কিন্তু 

আমার মতে শ্যামবর্ণ ঘট যখন পাঁকের ছারা রক্তবর্ণ হয়, তখন ঘটে শ্যামরূপ 

বিনফ হওয়ায় ঘটে সমবায় থাকিলেও শ্যামরূপ-প্রতিযোগিকসমবায় নিরাপিতা- 

৩৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ধিকরণত শ্যাম ঘটে না থাকায় “অয়ং ঘটঃ শ্যামবর্ণঃ” ইত্যাকারক প্রভীতি 

উৎপন্ন হয় না । 

আর অভাবের স্বরূপ সম্বন্ধ পরিত্যাগ বা অস্বীকার করিয়া বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধ- 

রূপ যে পদার্থান্তর স্বীকার কর] হইয়াছে, সেই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধ অনিত্য হইলে 

অনন্তবৈশিষ্ট্য কল্পন। দ্বারা তোমারই গৌরব দোষ হয়। অতএব অভাবের 

স্বরূপসম্বন্ধপরিহার করিয়! বৈশিষ্ট্য সন্বন্ধরূপ পদার্থান্তর স্বীকার করা সঙ্গত 

নতে। 

এইরূপে তত্তংকালীন অর্থাৎ ঘটাভাববিশিষ্ট ভূতল এইরূপ জ্ঞানকালীন ষে 

ভূতলে যে যে অভাবের জ্ঞান ব! প্রতাতি হয়, সেই জ্ঞানকালীন সেই ভূতলই 
সেই সেই অভাবের ( অভাব সাধারণের নহে ) সন্বন্ধ। অতএব ঘটাভাবজ্বান- 

কালীন ভূতলরূপ স্বরূপ সম্বন্ধ ন। থাকায় ঘটবিশিষ্ট ভূতলে ঘটাভাব থাকিলেও 

উহার প্রতীতি ব' জ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত ঘটাভাবজ্ঞানকালীন ভূতল- 

স্বরূপই ঘট।ভাবের সম্বন্ধ বলিয়। স্বীকৃত বা কল্লিত হয়। অতএব অভাবের 

সম্বন্ধ কেবল স্বরূপ নহে কিন্তু স্বরূপবিশেষ অর্থাং কোন বিশেষ অভাবের 

( অভাব সাধ।রণের নহে ) জ্ঞানকালীন সেই অভাবের ক্ষণ ও অনুযোগী এই 

উভয়ই সেই অভাবের সম্বন্ধ । সন্বন্ধটি প্রতিষোগী বা অনুযোগীর স্বরূপ হইলেই 
উহাকে স্বরূপ সম্বন্ধ বলে। এই ভাবে স্বরূপ সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥ 

অমানজ্ুন্রিনা অঅযাল্সীল্সামানমীনত: | 

সামলালতাঘা চননজীডসন্লামাল হল ল || 

হর্ন ঈনিভ্ঘমাণল: অঁজগামান হচ্ছ । 
অধালালনি জাজ মঅংআাবিক মুক্যব ২২) 

দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থের স্বরূপ বা পরিচয় প্রতিপাদন করার পর গ্রন্থ 

কর অভাব নামক সপ্তম পদার্থের স্বরূপ ও বিভাগের কথা বলিতেছেন । 

প্রতিযোগীর অন্তিত্বসাধক প্রমাণই তদভাবেরও সাধক হয়।  ব্যঞ্জন বর্ণ 
ধেমন স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হইতে পারে ন1, সেইরূপ অভাব 

পদার্থ জন্যভাবপদার্থের সাহাধ্য ব্যতিরেকে বোধিত হইতে পারে না । অতএব 

যে জন্থভাবপদার্থটি অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়, সেইজন্যভাঁবপদার্ঘাট 

প্রতিযোশী বলিয়া! অভিহিত হয়। প্রতিযোগী যে প্রমাণের দ্বারা পরিজ্ঞাত 

হয়, অভাবও সেই প্রমাণের দ্বারা গৃহীত বা জ্ঞাত হয়। পটাদি চক্ষুরিক্ত্িফ্ের 

প্রতাক্ষথণ্ডম্ ৩৫ 



ঘ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া! পটাদির অভাবও চক্ষরিক্দিয়ের দ্বারা পরিগৃহীত হয় । 
এবং আত্মাদি চক্ষুরিক্দ্রয়ের দ্বারা গৃহীত তয় না বলিয়! আত্মাদির অভাব ও 

চক্ষুরিত্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে-_ 
প্রতিষোগীর অস্তিত্বসাধক প্রমাণই তদভাবেরও সাধক হয় । অভাবের লক্ষণ-__ 

“ভাবভিন্নত্বমূ অভাবত্বম্”। অর্থাং জন্যভাবভিন্ন পদার্থই অভাব পদার্থ বলিয়' 
অভিহিত হ্য় । 

অভাব দই প্রকার-_সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসৃজ্যতে একং বস্তু 

অন্যবস্তন! আশ্রীয়তে যেন স সংসর্গঃ অর্থাং যাহার দ্বারা একটি বস্ত অন্য বস্তর 

আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাকে সংসর্গ অর্থাং সম্বন্ধ বলে । যথা সংযোগ সমবায় 

প্রভৃতি স"সর্গ বা সম্বন্ধ । এই সকল সন্বন্ধের দ্বারাই একটি পদার্থ অন্য পদার্থের 

আশ্রয় হয়। যেমন ভূতলাদি সংযোগ সম্বন্ধের দ্বারাই ঘটাদির আশ্রয় বা 

অধিকরণ হয়। এরূপ সর্বত্রই বুঝিতে হইবে। যে অভাব নিজের 

প্রতিযোগীর সংসর্গের-_সম্বন্ধের বিরোধী হয় সেই অভাবকে সংসর্গাভাব বলে । 

এইজন্য এই সংসর্গাঁও।ব যেখানে থাকে, সেখানে এই অভাবের প্রতিযোগীর 

ংসর্গ থাকে না। প্রাগভাঁব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব এই তিনটি অভাবই 

স্বস্বপ্রতিযোগীর সংসর্গের বিরোধী বলিয়। উহাদিগকে সংসর্গাভাব বল। হয় । 

যথা-অবয়বে যখন ঘটের প্রাগভ।ব থাকে, তখন এ অবয়বে প্রাগভাবের 

প্রতিযোগী ঘটের সংসর্গ থাকে না, কারণ তখনও উক্ত ঘট উৎপন্ন হয় নাই। 

অবয়বে ঘটের প্রাগভাব যতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিবে, ততক্ষণ পর্যস্ত উক্ত প্রাগঙাবের 

আশ্রয়ে বা অধিকরণে ঘটের সংসর্গ থাকিবে ন]। প্রাগভাব স্বপ্রতিষে।গী ঘট।দির 

সংসর্গের বিরোধী বস্ত বলিয়! প্রাগভাব সংসর্গাভাব বলিয়া কথিত হয়। 

ধ্বংসাঁঙাঁবও সংসর্গাভাব বলিয়া পরিগণিত হয়। কপালছয়ের সংযোগ নষ্ট 

হইলে পর যখন ঘটের ধ্বংস হয় তখন উক্ত ধ্বংসের অধিকরণে বা! আশ্রয়ে 

কপালদ্বয়ে ঘটের সংসর্গ থাকে না। নিজের-ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী ঘটাদির 

সংযোগাদি সংসর্গের বিরোধী হওয়ার জন্য ঘট।দির ধ্বংসাভাবও সংসর্গাভাব 

বলিয়া! গণ্য। এইরূপ অত্যন্তাভাবও স্বপ্রতিযোগীর সংসর্গের বিরোধী হওয়ায় 

ংসর্গাভ।বেরই অন্তর্গত হইবে । যেহেতু যেস্থানে ঘটের অত্যন্তাভাব আছে বা 
থ।কে সেই স্থানে উক্ত অত্যস্তাভ1বের প্রতিযোগী ঘটের সংসর্গ থাকে না। 

তন্ততে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকে । উক্ত অত্যন্তাভাব তস্ততে ঘটের সংসর্গের 

বিরোধী বলিয়াই অত্যন্তাভাবও সংসর্গাভাব বলিয়৷ গণ্য হয়। সুতরাং প্রাগ- 

৩৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব এই তিনটি অভাবই স্ব-প্রতিযোগিসংসর্গ- 

বিরোধী বলিয়! উক্ত অভাবত্রয়ই সংসর্গাভাবের অন্তর্গত। এই নিমিত্ই 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন--সংসর্গাভাব তিন প্রকার-__প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও 

অত্যন্তাভাব। যে অভাবের বিনাশ আছে তাহাকে প্রাগভাব বলে। যথা 

“ঘটোভবিষ্যাতি” অর্থাং ঘট উৎপন্ন হইবে ইত্যাকারক প্রতীতির দ্বারা 

বর্তমানক?লে যে ঘটাভাবের জ্ঞান হয়, সেই অভাব প্রাগভাব বলিয়। গণ্য তয়। 

“অনাদিঃ সান্তঃ অভাবঃ প্রাগঙাব2” অর্থাৎ যে অঙাবটর আদি নাই কিন্ত 

অন্ত আছে তাহার নাম প্রাগভাব। অর্থাৎ প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই, 

ভবিষ্যতে যে পদার্থের উৎপত্তি হইবে বর্তমানে তাহার প্রাগভাব স্বীকৃত হয় । 

যাহার উৎপত্তি ন।ই, তাহারও ধ্বংস হয়। যেমন প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই 

কিন্তু প্রতিযোগীর উৎপত্তির পর প্রণগভাব বিনষ্ট হয়। ধ্বংসাভাবের 

উৎপত্তি হয়। পুর্বে যাহার উৎপত্তি হইয়াছে, পরে যদি তাহার অঙাব 

হয় ত।তা হইলে তাহ ধ্বংসাভাব বলিয়৷ গণ্য হয়। ধ্বংস অনন্ত বলিয়। 

কথিত । ধ্বংসের আর ধ্বংস তয় না। ধ্বংসাভাব অবিনাশী । ধ্বংসের 

উৎপত্তি হয় কিন্তু বিনাশ হয়না । পটটির ধ্বংস হইল, ষতক্ষণ পটটি ছিল, 

ততক্ষণ ধ্বংস ছিল ন1। কিন্তু এ ধ্বংস উৎপন্ন হইয়া কতদিন থাকিবে, 

তাহ! বল] যায় না বলিয়া ধ্বংসাভাব অনন্ত ও অবিনাশী বলিয়। কল্পিত 

ব! স্বীকৃত হয়। অথবা! যে ঘট ধ্বস হইয়াছে, সে ঘট আর কোন দিন 

উৎপন্ন হইবে না এই কারণে ধ্বংসাভাবকে অবিনাশী বলা হইয়াছে । 

পটে। নাস্তি পট ন।ই ঘটে। নান্তি ঘট নাই ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারা 

যে অঙাব বোধিত হয়, তাহাকে অত্যন্তাভাব বলে। অভাবের স্বরূপ নিষ্পত্তি 

প্রতিষোগীও আশ্রয়ের উপর নির্ভর করে। যে অভাবের প্রতিযোগীও 

আশ্রয় প্রমাণসিদ্ধ সেই অভাবই স্বরূপবান্ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে । আর যে 

অভাবের প্রতিযোগীও আশ্রয়ের মধ্যে কোন একটি অপ্রমাণিত হয় তাহা 
হইলে সেই অভাব গ্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় স্বরূপবিহীন হয় এবং তাদ্বশ অভাব 

সপ্ডমপদার্থরূপে স্বীকৃত বা! পরিগণিত হয় না। যেমন আকাশকুমুমাদির 
অভাব সপ্তমপদার্থরূপে স্বীকৃত হয় না। যেহেতু তাদৃশ অভাব সমূহের 

প্রতিযোগী প্রমাণসিদ্ধ নহে। এবং জ্ঞেরতাদি ধর্মের অভাবও স্বীকৃত হয় 

না। কারণ এ সকল অভাবের আশ্রয় অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু সকল পদার্থে 

জ্বেত্বাদিধর্ম থাকে । সুতরাং পরিলক্ষিত হয় যে--অভাবের স্বূপ তাহার 
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প্রতিযোগীও আশ্রয়ের বা অনুষোগীর উপর নির্ভরশীল । কিন্ত অভাবের 
স্বরূপ প্রতিযোগীও আশ্রয়ের বা অনুষোগীব উপর নির্ভরশীল হইলেও অভাব 

আশ্রয়ভেদে পৃথক বা ভিন্ন হয় না। যথা ভূতলে ঘটাভাব, গগনে ঘটাভাবৰ 

ইত্য্যদি স্থলে ঘটাভাবের আশ্রপ্ন ভিন্ন হইলেও ঘটাভাব একটিই পদার্থ । 

ভূতলবৃত্তি ঘটাভাব ও গগনবৃত্তি ঘটাভাব পরম্পর ভিন্ন পদার্থরূপে কম্পিত 
হইলে গৌরবজনিত দোষ হয়। যে বস্তর অভাব গৃহীত হয় সেই বস্তু সেই 
অঙাবের প্রতিযোগী বলিয়! স্বীকৃত হয়। প্রতিষোগীর ধর্ম প্রতিযোগিত। 

স্বব্ধপসম্বন্ধে প্রতিযোগিতে থাকে । অভাব প্রতিষোগিতার নিরপক। 

এইজন্য প্রতিযোগিতা ভেদে অভাবও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যাহার দ্বারা একটি 

প্রভিযোগিতা অন্য প্রতিযোগিতা হইতে ভিন্ন বলিয়া! বোধিত হয়, তাহাকে 

প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা ইতরব্াবর্তক বস্ত বলে। প্রতিযোগ্যংশে 

ভাসমান ধর্ম ও সম্বন্ধ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বস্ত বা পদার্থ । তিনপ্রকারে 

প্রতিযোগিতার ভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রতিযোগী ভিন্ন হইলে প্রতিযোগিত! 

ভিন্ন তয়, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম ভিন্ন হইলে প্রতিযোগিতা তিন্ন হয় 

এবং প্রতিযোগিতবচ্ছেদক সম্বন্ধ ভিন্ন হইলে প্রতিযোগিতা ভিন্ন তয় । 

“ঘটোন।স্তি” অর্থাৎ ঘটেব অত্যন্তাভীব। এই অত্যন্তাভাব হইল 

নিত্যবস্ত। যেহেঙ “নাস্তি” পদেব দ্বারা শ্ৈকালিক অভাব অর্থাং যে অভাব 

ভূত, ভবিস্তং ও বর্তমান এই তিন কালেই বর্তমান থাকে সেই অভাবউ 

অত্যন্তাভাব বলিয়৷ কথিত হয় । “অত্যন্তশ্চাসৌ অভাবশ্চেতি” এবপ বাক্য- 

দ্বারা অত্যন্তাভাব বোৌধিত হয়। অন্তশব্ের অর্থ অভাব। অন্তম্ অভাবম্, 

অতি-অতীতঃ- অত্যন্তঃ। যে অভাব অন্তকে অর্থাং নিজের অভাবকে 

অতিক্রম করিয়াছে অর্থ।ং যে অভাবের কখনও অগঙাব হয় না তাহ!কেই 

অত্যন্তাভাব কহে। অভাব ভূতলাদি অধিকরণে তত্তদধিকরণানুযোগিক্- 

তত্তদ্ঘটাদিপ্রতিযোগিকৃকালবিশেষবিশিই্বরূপসন্বন্ধে থাকে । এখন ষে 

ভূঁতলে ঘট আছে, সেখানে উক্ত সম্বন্ধ বিদ্যমান না থাকায় তখন সেই ভূঁতলে 

ঘট।ভাবের প্রভীতি হয় ন1। 

যে অভাব নিজের অধিকরণে নিজের প্রতিযোগীর তাদাক্ম্ের বিরোধী 

হয় সেই অভাব অন্যোন্যাভাব বলিয়া অভিহিত হয় । যেমন “ঘটঃপটোন” 

অর্থাং ঘটটি পট নহে-_এই প্রভীতিদ্বারা অন্তোন্যাভাব বোধিত হয় । ঘটে 

পটের অন্যোন্যাভাব বা ভেদ আছে, ঘটে পটের তাদাত্ম্য থাকে না। সুতরাং 
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অন্যোস্যাভাব বা ভেদ নিজের অধিকরণে নিজের প্রতিযোগীর তাদাক্মের 

বিরোধী হইতেছে । এই নিমিত্ত “ঘটঃ পটোন” এইরূপ অভাব অন্যোন্তাভাব 

বা ভেদ বলিয়! কথিত হয়। যদি বল তদ্ঘটে তদ্ঘটের তাদাত্ম্য থাকে । 

তাদাত্ম্যও সম্বন্ধ.। ঘটভেদ ব1] ঘটের অন্যোন্তাঁভাব উক্ত তাদাত্মের বিরোধী 

হয়, “পটটি ঘট নহে” এই অআন্যোন্তাভাবে ঘট প্রতিযোগী, প্রতিযোগীর সম্বন্ধ 

তাদাত্ময। এই অবস্থায় ঘটের অন্যোন্তাভাব নিজের প্রতিযোগী ঘটের 

ংসর্গের বিরোধী হওয়ায় অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভীব এই উভয্নত্রই 

স্বপ্রতিষোগিসংসর্গবিরোধিত্ব থাকায় অর্থাং অন্তোন্যাভাব সংসর্গাভাবের 

মতোই স্বপ্রতিযোগিসংসর্গবিরোধী হওয়ায় অন্যোন্তাভাবের সহিত সংসর্গা- 

ভাবের বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট বা পরিলক্ষিত হয় না । এইরূপ বলিতে পারা 

যায় না, কারণ তাদাত্ম্যকে সংসর্গ বল। যায় ন।। কারণ “সংসৃজ'তে একং 

বস্ত অন্যবস্তনা আশ্রীয়তে যেন স সংসর্গঃ কথ্যতে” অর্থাং যাহার দ্বারা একটি 

বস্ত অন্যবস্তর আশ্রয় হয় তাহাই সংসর্গ বলিয়া কথিত হয়। যেমন সংযোগ 

সমবায় প্রভৃতি। এই সকল সম্বন্ধের দ্বারাই একটি পদার্থ অন্য পদার্থের 

আশ্রয় হয়। ভূতল সংযোগসম্বন্ধের দ্বারা ঘটের আশ্রয় হয়, তত্ত সমবায়- 

সম্বন্ধের দ্বার পটের আশ্রয় হয়, অবয়ব অর্থৎ কপালদ্য় সমবায় সন্বন্ধের 

দ্বার ঘটের আশ্রয় হয়। কিন্তু তাদাত্মের দ্বারা একটি পদার্থ অন্য পদার্থের 

আশ্রয় হয় না। তদ্ঘটে তদ্ঘটের তাদাত্ময হয়, এই তাদাত্ম্যের দ্বার] তদ্ 

তদ-ঘট তদঘটের আশ্রয় হয় না, যেহেতু একই পদার্থে আশ্রয়াশ্রয়িভাব 

থাকে না। অতএব স"সর্গশব্দের বুঃংপত্তি অনুসারে ভাদাত্ম্যের সংসর্গতথ 

অসিদ্ধ পরিলক্ষিত হয়। তাদাত্ম্যশব্দের অর্থ অভেদ, অভেদ কখন উভয় 

পদার্থবৃত্তি হয় না। অথচ সম্বন্ধ সর্বদ! দ্বিনিষ্ঠ হয়, যাহার ফলে সম্বন্ধের 

প্রতিযোগী ও অনুযষোগী পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন বস্তহয়। অন্যোন্ত শবের অর্থ 

পরস্পর । যে দুইটি পদার্থের মধ্যে দুইটি পদার্থই পরম্পর অভাবের 

প্রতিযোগী হইতে পারে এবং অনুযোগীও হইতে পারে অর্থাৎ অন্যোন্যানু- 

যোগিক আন্যোন্প্রতিযোগিক হয় সেই অভাব অন্যোন্যভাব বলিয়৷ গণ্য হয় । 

পটটি ঘট নহে এই প্রতীতির বিষয়ীতৃত অভাব পটানুযোগিক্ ও ঘটপ্রতি- 

যোগিক্, আবার ঘটটি পট নহে এই গ্রভীতির বিষয়ীভূত অভাব ঘটানু- 

যোগিকৃও পটপ্রতিযোশিক্ হইয়াছে । অতএব ঘট ও পট এই দুইটি বস্তুই 

প্রতিযোগীও হইতে পারে এবং অনুযোগীও হইতে পারে। অন্যোন্য- 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৩৯ 



প্রতিযোগিকত ও অন্যোন্যানুযোগিকত্ব হওয়ার জন্যই এই অভাব অন্থোন্যাভাব 

বলিয়া কথিত হয়। সংসর্গাভাবে অন্যোন্যপ্রতিযোগিকত্ব ও অন্যোন্থ্যানৃ- 

যোগিকত্ব থাকে না। কপালছ্য়ে অবয়বে ঘটের প্রাগভাব থাকে | কপালদ্য় 

ব! অবয়ব ও ঘট এই দুইটি পদার্থের মধ্যে কপালদ্য় বা অবয়ব ঘটপ্রাগ- 

ভাবের সর্বদাই অনুযোগীই হয় এবং ঘট সর্ববদ] প্রতিযোগীই হয়, অবয়ব 

কোন সময়েই প্রতিযোগী হইবে না এবং ঘট কোন সময়েই অনুযোগী 

হইবে না। “তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক্ অভাব” এইভাবে 

অন্যোন্যাভাবের পরিচয় বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন। অন্যোন্যা- 
ভাবের প্রতিযোগিতা কেবল তাদাজ্মযসম্বন্ধীবচ্ছিন্ন হয়, এইজন্য তাদাত্ম্য 

সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব “অন্থোন্যাভীব” বলিয়া! গণ্য 

এই কথা বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন। অন্যোন্যাভাব কেবলমাঞ্জ 

প্রতিযোশিতাবচ্ছেদক ধর্ম ভেদেই ভিন্ন হয়। অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব 

নিত্যপদার্থ । 

জ্েয়ত্ব__জ্ঞানবিষয়তা।, বাচ্যত্ব-_-ঈশ্ববেচ্ছাবিষয়তা ও প্রমেয়ত্ব__ প্রমাজ্ঞান- 

বিষয়তা৷ প্রভৃতি ধন্মসকল দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থেরই সাধশ্ম্য বলিয়! অভিহিত 

হইক্লাছে। সমান অর্থাৎ এক ধর্মকে সাধন্ম্য বলে এবং বিরুদ্ধ ধর্মকে বৈধশ্থ্য 

বলে। জ্ঞেয়ত্রাদি ভিন্ন ধন্ম একের সাধন্ম্য হইলে অন্যের বৈধর্থ্য হয় । যেমন 

কর্মবত্ব ধর্মটি দ্রবোর সাধন্ম্য কিন্তু গুণাদির বৈধর্ম্য । মাদৃশ সাধারণ ব্যক্তিব 

জ্ঞান সীমিত বলিয়া! আমাদেব জ্ঞানের বিষয়তা সকল বিষয়ে থাকে না। 

অতএব উক্তজ্ঞানবিষয়ত৷ পদে ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়তা বোধিত হয়, যেহেতু 

সকল পদার্থই ঈশ্বরজ্ঞানেব বিষয় ॥ ১২-১৩ ॥ 

অমাত ন্িমজব- অশান্রতিত্রনি। অমানন্বলহ্যাহ্মিত্ক্রান্যীন্যামানলরংত্রমূ। 

অভ্ীলি। অঁবযাধাতাল্ধীলযাানসীহাহ্তিশ: | অল্যীন্যাধানভধকলিশতান নজি- 

লাবামানান্ অঅবামার্নলিললব--সাশমান হলি । অববালালকরলল্যীল্সালাতলিল্লা- 

লাশ্রত্রনূ। অল্যীল্যানাশ্রল লাভাযঅজলল্গানচ্তিদ্ব-সলিযীহিলাকানলানততরমূ। 

নিনাহযলাতর্র সাবালাতকশ্রমূ। অল্মান্নাত্রতত্র গতম । নিতভভাঘানততলত্য- 

ল্লালাবমূ। হস ন্তু মুলজাবী ঘত্রাহিন্ষনঘঘাহিল ঘ্রলহালীলত্ব, লঙ্গ ঘবুক্কাহ্য 

অচনল্নাঘত্ক্ষতাহ্ব্ন্লাাতহ লিংন5ণি ঘত্ক্রান্ত ল ঘন্রাল্লালানজুত্তিঃ । লস 

ততব্নাহুবিলাহাখাতী ন্বত্তখাতযদধা হুলিকন্িন্। অস গর্ম-সাহানাতযীহঘিক্রহতী 

লাল্তামান হলি সান্নাদলম্। হযান ঘঠু হী লাব্ি, হক ঘন হযালীলাব্বীলি শ্রীহত্য 

৪০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সাবান গনঅত্থানধান্বব, ন তত লহ্জল্বামাব, বঘীন্নিবীঘানু। লত্যাভত্ত- বঙ্গ লিতীই 

মানান্ালরাহ্, গর্রঘাহিষ্ভাভানক্টইলামি অব্ল্লাঘানী অর্থলহলি দান: | ক্ল্ত অত 

অবান্রানানঘিকহতাননন্ত্ ভাঘতাহিলি । অলল্লাঘিক্আকলক্ক্কজ্নলাধহাঘা 

অলিব্কিন্ষকনলাঘা ঘৃত্র ভঘীঘভ্ত্রানু। চৃ্তস্তাপ্াহাইঅমানীভান ভদঘহাবি। ঘৃতত্ব 

লভ্ভভ্হ্বাল্মহআাত্বলাল্রালা সতহত সুদঘহ্াি ; অল্যশ্বা লহ্ঘিক্ংগালাঁ লহিটিক্িযা- 

সাঙ্ানানু সব্হার্থ ল ব্মান্। ঘ্বিন হ্বানলিহীন-ক্রাভবিহীনাত্বাংলন্লআাতহখীলি 

সন্যুকম্ ? অস্যহানাঘল: ॥২২। 
হহথানী' দ্বারা ভ্বাধচ্' অধম্থত্ব অনন্ত গঙ্গনব-অলানালিলি। অনালী 

ঘঘণঁ ধা বী অমকঅঘাভবীনা লাল: ভাঘকয অলালী ঘল্ল হলি ক্ষতির: । ঘন 

লিভভী অচ্দী ইমা ব নিঘজ্মভাভবঘা লালী উলচ্য', শ্িভৃভ্বীঘকণ হলি কজিলীওর: | 
হী হ্বাননিমযলা । জা 'ন অল্বসনাক্বি, ইন্ন্ানছিনযলাযা: জনভাল্লঘিনানু। 

হনমজিইযতত-সমযকলাহিক আগযমূ ॥২২।। 

গ্রন্থকার দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের পরিচয়াদি প্রতিপাদন করিয়া এখন 

অভাব নামক সপ্তম পদার্থের বিভাগ ও পরিচয় বলিতেছেন--“অভা বস্তু" 

ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থ ভিন্ন যে পদার্থ তাহাই 

অভাব পদার্থ বলিয়া অভিহিত হয় । সুতরাং দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের 
ভেদ অভাবে আছে, তদ্বত্বই হইল অভাবত্ব। কারিকাস্থিত অভাব শবের 

সহিত সংসর্গ ও অন্যোন্য এই উভয় শবেরই অন্বয় হইবে__সংসর্গাভাব ও 

অন্যোন্তাভাব ভেদে অভাব ছুই প্রকার । যে পদার্থে দ্রব্য নয় গুণ নয় এই 

ভাবে দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের ভেদ থাকে তাহাই সপ্তমপদার্থ অভাব। 

ঘট পট নয় রজ্জব সর্প নয় ইত্যাদি অন্যোন্যাভাব স্থলে ঘটে পটের ভেদ এবং 
রজ্জুতে সর্পের ভেদ আছে। অন্যোন্তাভাবের অপর নাম ভেদ | অন্যোস্যা- 
ভাব বা ভেদ একবিধ বলিয়! উহার বিভাগ না থাকায় গ্রন্থকার সংসর্গাভাবের 

বিভাগ বলিতেছেন--“প্রাগভাব” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । অন্যোন্যাভাবভিন্ন যে 

অভাব তাহাই সংসর্গাভাব বলিয়া অভিহিত হয়, তত্বই সংসর্গাভাবতব । 

তাদাত্ম্যসন্বন্বীবচ্ছিন্ন-প্রতিযোশিতাক্ অভাবকে অন্যোন্তাভাব বা ভেদ 

বলে অর্থাং যে অভাবের প্রতিযোগিতা কেবল তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাং 

ষে অভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ কেবল তাদাত্ম্য হয় সেই 

অভাব অন্যোন্তাভীব বলিয়া কথিত হয়। অতএব তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 

প্রতিযোগিতার নিরূপক হইল অন্যোন্যাভাব | 

প্রত/ক্ষথণ্ডম ৪৯ 



প্রতিযোগীশব্দের অর্থ প্রতিপক্ষ বা! বিরোধী । যাহ! থাকিলে যে 

অভাব থাকিতে পারে না, সেই পদার্থই সেই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়। 

পরিগণিত হয় । যেমন যেখানে ঘটাদি আছে সেই স্থানে ঘটাদির অভাব 

থাকিতে পারে না । অতএব ঘটাভাবের প্রতিযোগী হইল ঘট । “ষ্যাভাবঃ 

স প্রতিযোগী” অর্থাৎ সাধারণতঃ যাহার অভাব গৃহীত হয় সেই পদার্থই 

সেই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া কথিত হয় । যেমন পটাভাবের প্রতিযোগী 

পট, ধূমাভাবের প্রতিযোগী ধূম ও বহ্যভাবের প্রতিযোগী বহি প্রভৃতি । 
ঘট পট প্রভৃতি জন্যবস্তমাত্রই প্রতিযোগী পদবাচ্য হয়। প্রতিযোগীর ধর্ম- 

প্রতিযোগিতা । এই প্রতিযোগিতা স্বরূপসন্বন্ধে প্রতিযোগীতে থাকে । ঘটত্বাদি 

হইল, প্রতিযোগীভূতঘটাদিনিষ্ঠপ্রতিষোগিতার অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্তক 
ধন্ম । ঘটত্ব ঘটে থাকে, ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাও ঘটে থাকে । অতএব 

যেখানে যেখানে ঘটত্বাদি আছে, সেই সেই স্থলে ঘটাদ্যভাবের প্রতিযোগিতা ও 

আছে। যে সম্বন্ধে অভাব গৃহীত হয়, সেই সম্বন্ধটিও তদভাবীয় প্রতিযোগিতার 

অবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলিয়া গণ্য হয়। ঘটতাদাত্ম্য বা! ঘটাত্মকতা ঘটে থাকে, 

এইজন্য তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ঘট ঘটে থাকে অর্থাৎ স্ব স্ব এথাকে। তাদাত্ম্যসন্বন্ধে 

ঘটের অতাব পটাঁদিতে থাকে । “ঘটে ন পটঃ” ন্যায়ের ভাষায় এই 

অভাবটিকে বল! হয়-ঘটত্ব। বচ্ছিন্ন-তাদা ত্ম্যসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ অভাব । 

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_যে অভাবের প্রতিযোগিত] তাদাত্ম্যসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন 

হয় অর্থাৎ যদভাবীয়প্রতিষোগিতার অবচ্ছেদক সন্বন্ধ তাদাত্ম্য হয়, সেই 

তাদাতআ্্য সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ অভাব অন্যোন্তাভাব বলিয়৷ কথিত হয় । 

সেইরূপ “সংযোগেন পর্বতে বহিঃনান্তি” এখানে অত্যন্তাভাবরূপ 

ংসর্গাভাব। গায়ের ভাষায়-__বহিনত্বাবচ্ছিননসংযোগসন্বন্ধা বচ্ছিন্ন প্রতি- 

যোগিতাক্ অঙাব এইরূপ বলিতে হইবে। যে বস্ত ব| পদার্থ পরে উৎপন্ন 

হইবে, উৎপত্তির পূর্ববক্ষণপর্যযস্ত তাহার অভাবকে প্রাগভাব বলে। যেমন 

ঘটোৎপত্তির পূর্ববক্ষণ পধ্যস্ত ঘটের প্রাগভাব আছে। এইজন্য বিশ্বনাথ 

বলিলেন-_-এই অভাবকে বিনাশি-অভাব অর্থাৎ যে অভাবের বিনাশ আছে, 

অথচ উৎপত্তি নাই সেই অভাবকে প্রাগভাব বলে । আর যে অভাবের 

উৎপত্তি আছে কিন্তু ধ্বংস বা বিনাশ নাই অথবা যে অভাব কোন কারণ- 

জন্য হয় তাহার নাম ধ্বংসাঁভাব। ধ্বংসাভাব 'অবিনাশী । নিত্য সংসর্গা- 

ভাবকে অত্যন্তাভাব কহে। যে ভূতলাদিতে ঘটার্দি অপসারিত হইয়াছে, 
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এবং পুনরায় সেখানে ঘটাদি আনয়ন করা হইয়াছে, সেইস্থলে ঘট-আ'নয়ন- 

কালটি পূর্ববকালীন-ঘটাভাবের সম্বন্ধের অঘটক বলিয়। অত্যন্তাভাব নিত্য 

হইলেও ঘট-আনয়নকালে ঘটের অত্যস্তাভাবের প্রভীতি হয় না অর্থাং যে 

কালে বা যে ক্ষণে যে ভূতলে যে ঘটাভাবাদি আছে, তংকালীন সেই ভূতলটিই 
সেই ঘটাভাবাদির সন্বন্ধ। সৃতরাং অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও ঘট- 

আনয়নকালে ঘটাভাবকালীনত্ববিশিষ্ট ভূতলরূপ ঘটাভাবের সম্বন্ধটি না থাকায় 

ঘটাভাবের প্রতীতি হইল ন।, “সন্বন্ধাসত্বে সন্বন্কি-অসত্ব” এই নিয়মবশতঃ। 

কেহ কেহ বলেন--এরপস্থলে অর্থাং ঘট আনয়নের পর পুনরায় ঘট 
অপসারিত হইলে যে ঘটাভাব উৎপন্ন হয়, সেই প্রতীয়মান ঘট।ভাবটি উৎপাদ- 

বিনাশশালী চতুর্থ সংসর্গাভাব। অর্থাৎ ঘট অপসারণের ছ্বারা যে অভাবের 
উৎপত্তি হয়, এবং ঘট আনয়নের দ্বারা যে অভাবের নাশ হয়, সেই অভাব 

প্রাগভাব বলিয়। গণ্য নহে, যেহেতু উহ] জন্য! উহাকে ধ্বংসাভাবও বলা 

যায় না, কারণ উহা বিনাশী আর ধ্বংসাভাব হইল অবিনাশী । এবং উহ্বাকে 

অত্যন্তাভাবও বলিতে পারা যায় না, যেহেতু উহ! অনিত্য আর অত্যন্তাভাব 

হইল নিত্য । এই নিমিত্ত উহাকে চতুর্থ অভাব বলিয়। স্বীকার করা হয় । 

এখানে ধ্বংস ও প্রাগভাবের অধিকরণে অত্যন্তাভাব থাকে না ইচ্াই 

প্রাচীনদিগের অভিমত । তাহারা বলেন-শ্যামঘটে রক্তর্ূপ নাই (যাহ! 

পূর্বে অন্যবর্ণ ছিল এবং পরে অন্যবর্ণ হইবে ), রক্তঘটে শ্যামরূপ নাই 

( যাহা পূর্বেব অন্য বর্ণ ছিল এবং পরে অন্য বর্ণ হইয়াছে ), ইত্য।কারকবুদ্ধি 

প্রাগভাঁবও ধ্বংসকে অবগাহন অর্থ বিষয় করে। কিন্তু উ্তবুদ্ধি রক্তরূপও 

শ্যামরূপের অত্যনস্তীভাবকে বিষয় করে না অর্থ।ৎ “গ্যামঘটে রক্তরূপ নাই” 

এখানে শ্যা মঘটে রক্তরূপের অত্যন্তাভাব ব৷ “রক্তঘটে শ্যামরূপ নাই” এখানে 

রক্তঘটে শ্যামরূপের অত্যন্তাভাব আছে এরূপ বলিতে পারা যায় না। 

যেহেতু অত্যন্তাভাবের সহিত ধ্বংসাভাবও প্রাগভাবের বিরোধ থাকায় 

ধ্বংসাভাবও প্রাগভাবের অধিকরণে প্রতিযোগীর মত অত্যন্তাভাবও থাকে 

না। কিন্ত নব্যনৈয়ায়িকগণ বলেন--ধ্বংসও প্রাগভাবের সহিত অত্যস্তাঁভাবের 

বিরোধে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং যে কালে ধ্বংস ও 

প্রাশ্ভাব থাকে সেই কালে অত্যন্তাভাবও থাকে । 

যদি বল অভাষ অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকৃত না হইলে লাঘব হয়, এই 

লাঘববশতঃ যে অধিকরণে বা আঁধারে যে অভাব থাকে, সেই অভাব সেই 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৪৩ 



অধিকরণস্বরূপ বা ভাবপদার্থন্বরূপ হুউক্ এই কথা প্রভাকর সম্প্রদায় বলেন। 

এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ ভূতলবৃতি ঘটাভাব ভূতলম্বরূপ তস্তবৃতি 
ঘটাভাব তন্তস্বরূপ এইভাবে অভাঁবকে অনন্ত অধিকরণের স্বরূপ কল্পন] করা 

অপেক্ষা অভাব ভাঁবভিন্ন এক অতিরিক্ত পদার্থ এইরূপ কল্পনাতেই অধিক লাঘব 

বলিয়! গণ্য হয় । এবং অভাব অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হইলে 

“ভূতলে ঘটাভাব” এইরূপ আধার আধেয়ভাবেরও উপপত্তি হয় ব! সম্ভব 

হয়, অন্যথায় অভাবকে অধিকরণের স্বরূপ বলিয়! কল্পনা! বা স্বীকার করিলে 

উক্ত আধার-আধেয়ভাবের অনুপপত্তি হয়। সুতরাং অভাব অধিকরণাতি- 

রিক্ত সপ্তমপদার্থরূপে স্বীকৃত হইলে শব্দ, রস ও গন্ধ প্রভৃতির অভাবসমুহের 
প্রত্যক্ষেরও উপপত্তি হয়। আর যদিপ্রভাকর মতে অভাবকে অধিকরণ- 

স্বরূপ বলিয়া স্বীকার কর তাহা হইলে শব্দাভাব, রূসাভাঁব ও গন্ধাভাবাদির 

অধিকরণ শব্দগ্র।হক-শ্রবণেন্দ্িয়। গন্ধগ্রাহক-ঘ্াণেক্দ্রিয় ও রসগ্রাহক- 

রসনেক্দ্রিয়ের দ্বারা অগ্রাহ্য বলিয়। শর্দাভাব, গন্ধাভাব ও রাসাদ্যভাবাদির 

প্রত্ক্ষের অনুপপত্তি হয়। যেমন জলে গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের 

দ্বারা হয়। এখন যদি জলবৃত্তি গন্ধাভাব অধিকরণ জলস্বরূপ বলিয় স্বাকৃত 

হইলে জল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বার। প্রত্যক্ষ হয় না বলির ঘ্রাণেন্দ্িয়ের দ্বারা 

ঘটনিষ্ঠ-গন্ধীভাবেরও অপ্রত্যক্ষাপত্তি। যেহেতু যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রতি- 
যোগীভূত বন্তর প্রত্যক্ষ হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সেই বস্তর অভাবেরও 
প্রত্যক্ষ হয় ইহাই নিয়ম। বায়ুতে রূপাভাব আছে। অভাব অধিকরণের 

স্বরূপ ইহা স্বীকার করিলে বাম়ুতে বূপাভাবের প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয় । 

কারণ রূপ চক্ষুরিত্র্িয়-গ্রাহ্য বলিয়া! রূপাভাবও চক্ষুরিত্দ্িয় গ্রাহ্য হুইবে। 
কিন্তু বাস চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্া নহে, অতএব রূপাভাবের অধিকরণস্বরূপ বাম 
কেমন করিয়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে? যদি বল বায়ুর ত্বাচ্প্রত্যক্ষ 

হইবে। এরূপ বলিতে পার না। কারণ তাহা! হইলে অন্ধ ব্যক্তিদিগের 

নীলপীতাদিরপাভাবের এবং অন্ধকার গৃহাদিতে সকলরূপাভাবের হন্ত- 

স্পর্শাদিদ্বার৷ প্রত্যক্ষ হউকৃ। প্রতিযোগী-অগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভাবের 

প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে স্বাদ গ্রহণ ব্যতীতও রসাধিকরণে রসবিশেষাভাবের 

এবং স্পর্শ বাতিরেকেও স্পর্শমবিশেষাভাবের প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি। অতএব 

অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলে অন্যত্রও এইভাবে দোষোং- 

পতি হ্য়। 
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অভাব জ্ঞানবিশেষস্বরূপ অথবা কালবিশেষস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হইলে 

জ্ানবিশেষ ও কালবিশেষ, চক্ষুঃ। শ্রোত্র ও খ্রাণ প্রভৃতি বহিরিজ্রিয় দ্বারা 

প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া! জ্ঞানবিশেষস্বরূপ বা! কালবিশেষস্বরূপ স্পর্শাভাব, 

শর্বাভাব ও গন্ধাভাবাদির তত্বদিক্িয়ঘার! অপ্রত্যক্ষের আপতি হয়। 

[ অর্থাৎ গুড়ে তিক্তাভাব রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এখন যদি গুড়ে তিক্তাভাব 

গুড়স্বরূপ হয়, তাহ] হইলে গুড় দ্রব্য বলিয়া! উহ।র রসনেব্্রিয়ের দ্বার] প্রত্যক্ষ 

হয় না, স্ৃতরাং তিক্তাভাবেরও রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হইল না। জলে 

ণন্ধভাবের প্রত্যক্ষ ঘ্রাণেক্দ্রিয়ের দ্বারা হয়, এখন যদি জলবৃত্তি গন্ধাঁভাব 

জলম্বরূপ হয় তাহ! হইলে জল ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় বলিয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের 

দ্বারা জলে গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ ছইল না। অভাবকে অধিকরণস্থরূপ 

বলিলে এইভাবে নানাদোষের উৎপত্তি হয় ] ॥ ১২ ॥ 

এখন বিশ্বনাথ দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধন্ম্যের বিষয় বলিতেছেন-__ 

“সপ্তান1” মিত্যাদিগ্রন্থদ্বারা । যাহাদের ধর্ম সমান বা এক তাহাদিগকে সধর্মা 

বলে, তাহাদের ভাব বা ধর্ম সাধর্্্য। সমান ধশ্ম ইতি ফলিতার্থ। এইরূপ 

বিরুদ্ধ ধর্ম যাহাদের তাহার! বিধর্মা, তাহাদের ভাব বা ধর্ম বৈধন্ম্য। বিরুদ্ধ 

ধর্ম-ইহাই বৈধন্ম্যের ফলিতার্থ। জ্ঞেয্সত্ব শব্দের অর্থ জ্ঞানবিষয়তা, এই 

জ্ঞান বিষয়তা, সর্বত্রই আছে, কারণ ঈশ্বরের জ্ঞানবিষয়তা কেবলান্বয়ী 

অর্থাৎ যাহার কেবল অন্বয়-_সত্তা আছে, ব্যতিরেক--অভাব নাই তাহাকে 

কেবলান্বয়ী বলে। সকল পদার্থই জ্ঞেয়--ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয়, সকল 

পদার্থই অভিধেয়--কোন না কোন শব্দের মৃখ্যার্থ, ও সকল পদার্থই প্রমেয়-_ 

প্রমাজ্ঞানের বিষয় । এই নিমিত্ত জ্ঞেয়ত্, অভিধেয়ত্ব ও প্রমেয়ত্বাদি 

কেবলান্বয়ী । ঈশ্বর সর্বজ্ঞ বলিয়! সকল পদার্থই ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়, 

অতএব ঈশ্বরের জ্ঞানবিষয়তা সকল পদার্থেই আছে। আদি শবের দ্বার 

অস্তিত্ব, ধর্ত্ব ও ধরশ্সিত্ব প্রভৃতি বস্তজাত সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্য বলিয়া 

বোধিত হয় ॥ ১৩॥ 

নিসাব: অস্ত্র মানা জলন্ী অলনাধিল: | 
জলালল্ব হঙ্গযজ্আত্রা মুগাছিনিঘূ ক্রিস: ॥| ৫৬ || 

বিশ্বনাথ দ্রব্যাদি পঞ্চ পদার্থের সাধন্ম্যের বিষয় বলিতেছেন-_“ড্রব্যাদয়” 

ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পাঁচটি ভাব 
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পদার্থ অনেক ও সমবায়ী। সমবায়ী শবের অর্থ গ্রতিযোগীনূপে বা 

অনুযোগীরূপে অথবা উভয়বূপে সমবায়ের সম্বন্ধী। অতএব উক্ত পঞ্চভাব 

পদার্থের অনেকত্ব বিশিষ্ট ভাবত্ব এবং প্রতিযোগিত্ব বা অনুযোগিত্ব ইহাদের 
অন্যতর সম্বন্ধে সমবায়বন্ব সাধর্ম্য । দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটি পদার্থে সত্তা 

থাকে বলিয়া! উক্ত পদার্থত্রয়ের সততাবত্ব সাধন্ম্য । দ্রব্য ভিন্ন গুপাদি ছয়টি 

পদার্থে গুণ ও ক্রিয়া থাকে না বলিয়। গুপাদি ছয়টি পদার্থের নিগুণত্ব ও 

নিক্ক্রিয়ত্ব সাধশ্ম্য ॥ ১৪ ॥ 

রতমাহ্য হলি । ভ্য-ঘুত-ন্কম্ল-আলাল্য-নিহীনালা আামজ্য নলক্তৰ অনলাযিব্স্থ | 

যন্ণি অনঙ্কতললানতদি অব্বি, লখাদি অনকতনিললি নাত ঘত্বালাঁজাধচ্কঘম্। 

খান অনিকমালন্থুলি নহাগ্তিলাঅকীঘাঘিমনলিলি ক্কতিনী5খব: | বীল সতীক্ ঘত্রানথী 

আন্কাহথাহী ন্ব লান্যামি । অ্রননবাতিতত্ম অমন্বাধক্রচ্লল্পীন অচ্নচ্থিত্' ল নত 
অদনাযনতন ঝামাল্যাহাতমালানু। 

অভাত্রল্তহতি | লন্ম-ঘুতা-্কল্লগা অলালকত্রমিঅখ্: । ঘুতআাহিহিলি | যত্বনি মুআ- 

ক্িযা-মুন্যততনাতহাল ঘত্াহাত্রলিভ্যামি', ক্ষিযাহুল্যত্স্ব বাবানাহানলিভ্সাম', লগাছি 

বাাত্রহ্ন্থতিএম্দনত্ন, কম্মনত্নুলি হা খতিপাঅক্ঠীদাঘিলংনস্থ লহখ্' | লন্ি ঘত্তাহ্কি 
পরচ্ঘতাহিক ঘা হুআলহ্ন্তি ক্ষ্মীনহ্লুতি লা, কিন্ত্ত সুতঞান্াহ্কি লখা | আন্কাহাবত্রাহ্কি 

ত্তল ণহাথনিলাজক্কীনানি: ॥২৩॥ 

দ্রব্যাদয় ইতি । দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পাঁচটি ভাব 

পদার্থের সাধশ্ম্য হইল অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব। খদিও অনেকত্ব ধর্মটি অভাব 

পদার্থেও আছে, তথাপি অনেকত্ববিশিষ্ট ভাবত্ব দ্রব্যাদি পীচটি ভাব 

পদার্থেরই সাধশ্ম্য। অভাব পদার্থে অনেকত্ব ধর্মটি থাকিলেও ভাবত্বধন্ম 

না থাকায় অনেকত্ব বিশিষ্ট ভাবত্ব ধর্ম অভাবপদার্থের সাধশ্ম্য বলিয়। গণ্য 

হইল না। অনেক ভাব পদার্থে ষে পদার্থ বিভাজক উপাধি-দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, 

কর্ত্ব, সামান্ত্ব ও বিশেষত্ব রূপ অনুগত ধর্ম তদ্বিশিষ্টত্বই হইল অনেকত্ব- 
বিশিষ্ট ভাবত্ব শবের পারিভাষিক অর্থ । বিবিধবৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বস্তসমুহকে 

একটি শবেের দ্বার! উল্লেখ করাই অনুগত ব্যবহার বলিয়! কথিত | অনুগত 
ব্যবহারের জন্য অয়ং মনুষ্ঃ অয়ং মনুষ্যঃ এই প্রকার অনুগতপ্রতীতি স্বীকার 

করিতে হয়। অনুগত ব্যবহারসাধিক! অনুগত প্রতীতির বিষয়রূপে অনুগত 

ধর্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অনুগত ধর্ম দুই প্রকার--জাতি ও 
উপাধি । যে অনুগত ধর্ঘে ক্ধাতির লক্ষণের সঙ্গতি বা সমন্বয় হয় সেই 

৪৬ ী ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অনুগত ধর্ম জাতি বলিয়! অভিহিত হয়। আর যে অনুগত ধর্মে জাতি 
লক্ষণের সঙ্গতি হয় না সেই অনুগত ধর্ম উপাধি বলিয়া কথিত হয়। উপাবি 
দুই প্রকার-_-অখগ্ডোপাধি ও সথগ্ডোপাধি। সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবারত্ব 

এই অনুগত ধর্মগুলিকে অখণ্ডোপাধি বলে। দণ্ডিত্ব, নীলঘটত্ব প্রভাতি 

অনুগত ধর্মসমূহকে সখণ্ডোপাধি বলে। দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের পরস্পর 
ভেদক অনুগত ধর্ম দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কন্মত্ব এই তিনটি জাতি হইলেও সামান্যত্বাদি 

পদার্থ বিভাজক অনুগত ধর্মসমূহ জাতি নয় বলিয়। গ্রন্থকার উপাধি শবের 

দ্বার! পদার্থবিভাজক ধর্মের নির্দেশ করিয়াছেন। 

যদিও ঘট পট প্রভৃতি এক একটি দ্রব্যে, এবং আকাশ, দিক্, কাল ও 

পরমাত্মাতে অনেকত্ব ধরন না থাকায় অনেকত্ববিশিষ্ট ভাবত্ব অবিদ্যমানহেতু 
সাধশ্ম্যলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, কিন্তু তথাপি অনেকত্ববিশিষ্উভাবত্ব শবের 

পূর্বোক্ত পারিভাষিক অর্থ করায় অনেক ভাবপদার্থরৃত্তি যে পদার্থবিনাজক 

উপাধি-_অনুগতধর্স দ্রব্যত্বাদি, তাহা! এক একটি ঘট পট প্রভৃতি দ্রব্যাদিতে 
এবং আকাশ, কাল, দিক্ ও পরমাত্মাতে বৃত্তি করায় সাধন্ম্য লক্ষণের উক্ত 

অব্যাপ্তি নিরাকৃত হইল । “সমবাযিত্ব” শব্দের অর্থ সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধিত্ব 

অর্থাং অনুযোগিত্ব ও প্রতিযোগিত্ব অন্যতর সম্বন্ধে সমবায়বত্ব অর্থাৎ কোন 

পদার্থ সমবায়সন্বন্ধের অনুযোগী হইবে আবার কোন পদার্থ সমবায়ের 
প্রতিযোগী হইবে। কিন্তু সমবায়বত্ব অর্থাৎ সমবায়াশ্রয়ত্ব বা অনুযোগিতা 

সম্বন্ধে সমবায় বিশিষ্ট অথবা সমবায় সন্বন্ধের অনুযোগী এইরূপ অর্থ হইবে 

না। যেহেতু এইরূপ অর্থ স্বীকৃত হইলে সামান্যও বিশেষে উক্তসাধম্য্যের 

অব্যাপ্তি হইবে । কারণ সামান্ত বা বিশেষ সমবায়ের অনুযোগী হয় না 

বা সামান্যাদিতে সমবায়াশ্রয়ত্ব নাই। আর “সমবায়িত্ব* শব্দের অর্থ সমবায় 

সম্বন্ধের সম্বন্ধিত্ব অর্থাৎ সমবায়ের কেবল প্রতিযোগী এরূপ অর্থ স্বীকার 

করিলে আত্মা ও আকাশ প্রভৃতিতে উক্তসাধন্ম্যের অব্যাপ্তি হয়, কারণ 

আত্মা! ও গগন সমবায় সম্বন্ধে কোন স্থানে ব! কুত্রাপি থাকে না! বলিয়। উহার! 

সমবায়ের প্রতিযোগী হয় না। এই নিমিত্ত এতাদৃশ অর্থ পরিহার করিয়া 

পূর্বেবাক্ত অর্থ গৃহীত হইবে । 

সত্তাবস্ত ইতি। দ্রব্য গুপও কর্মে সত্তা থাকে বলিয়া উক্ত পদার্থত্রয়ের 
সত্তাবত্ব সাধর্শ্য । গুণাদি ইতি। দ্রব্যবৃত্তি গুণ ও ক্রিয়ার কারণ হইল 

দ্রব্য। “কারণের প্রাকৃসত1” অথবা দ্রব্যের সহিত গুণ ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইল 
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আশ্ক্াশ্রয়ীভাব। দ্রব্য হইল আশ্রয়, গুণ ও ক্রিয়। হইল আশ্রয়ী-_-“আশ্রয়ের 

প্রাকৃসত্তা এবং আশ্রয়ীর পরসতা” এই নিয়মবশতঃ দ্রব্যের উৎপতিক্ষণে দ্রব্যে 

গুণ ও ক্রিয়ার অভাব থাকে বলিয়। উৎপত্তিকালীন ঘটাদি দ্রব্যে নিগু“পত্ব 

ও নিক্রিয়ত্বরূপ গুপাদি সাধন্মেযের অতিব্যাপ্তি হয় এবং গগনে ক্রিয়ার অভাব 

থাকে বলিয়া গগনে নিক্করিযত্বরূপ গুণাদি-সাধন্মেযর অতিব্যাপ্তি হয়। 

তথাপি গুণশুন্তত্ব বা নিগুণত্বশব্দের পারিভাষিক অর্থ_ গুণবিশিষ্ট ঘটাদি 
দ্রব্যে অবৃত্তি যে গুণত্বাদি ধর্ম তদ্ ধন্সবত্ব। এবং ক্রিয়াশৃন্যত্ব ব1 নিস্তিয়তব 
শব্ষের পরিভাষিক অর্থ--কর্মবিশিষ্ঘটাদিদ্রব্যে অবিদ্যমান যে পদার্থ 

বিভাজক উপাধি-_-অনুগত ধর্ম গুণত্বাদি তদ্্বত্ব বা গুণত্বাদিবত্ব। তথাহি 

গুণবিশিষ্ট বা কন্মণবিশিষ্ট ঘটাদিপ্রব্যে ঘটত্বাদি ব। দ্রব্যত্ব।দি ধর্ম অবৃত্তি 

করে ন।, কিন্তু তাদৃশ ঘটাদিদ্রব্যে অবৃত্ি ধর্ম হইল পদার্থবিভাজক 

উপাধি-_-অনুগত ধন্মগুণত্রাদি, তদ্বত্ব বা গুণত্বাদিবত্ব গুণাদিতেই 

থাকে, স্বৃতরাং উৎপত্তিকালীন ঘটাদিদ্রব্যে নিগুণত্ব থাকিলেও গুণত্বাদি 

থাকে না বলিয়া উৎপত্তিকালীন ঘটাদিদ্রব্যে গুণাদি সাধন্মেযর 

অতিব্যাপ্তি হইল না। আকাশত্ব আকাশে থাকে, এবং আকাশে ক্রিয়। 

নাই বলিয়! আকাশত্ব কন্মবিশিষ্ট ঘটাদিদ্রব্যে অবৃতি ধন্ম হইলেও 

আকাশত্ব পদার্থবিভাজক উপাধি--অনুগত ধন্য নহে বলিয়! তাদৃশ পদার্থ- 
বিভীজক-উপাধিপদের দ্বারা আকাশত্ব গৃহীত হইল না, কিন্তু কর্্মবিশিষ্ট 

ঘটাদিদ্রব্যে অবৃত্তি পদার্থবিভাজক উপাধিপদের ছার] গুণত্বাদি পরিগৃহীত 

হইল, তদ্বত্ব বা গুণত্ববত্ব আকাশে না থাকায় আকাশে গুণাদি স।ধন্মের 

অতিব্যাপ্তি হইল ন1 ॥ ১৪ ॥ 

জালাল্মনহিন্বীলাভনু অন্ন জাংনাহুদী মলা: । 
আহ্লাঘভজ্নমিলালা ক্কাহআতমুহাউতম || ৫4 ।। 

জাত্যাদি অর্থাং জাতি বা সামান্য, বিশেষ সমবায় ও অভাব এই চারিটি 

পদার্থে জাতি থাকে না বলিয়! উক্ত পদার্থচতৃষ্টয়ের জাতিশুন্যত্ব সাধর্ম্্য। 
পারিমাগুল্য অর্থাৎ পরমাণুর পরিমাণ বা অনুপরিমাণ এতদ্ভিন্ন সকল 
পদার্থের কারণতা কথিত হইয়াছে । পরমাণু ও দ্বাগুক এই উভয় সাধারণই 
অনুপন্রিমীণ, যেহেতু পরমাণুপরিম!ণের মত দ্যুক পরিমাণও কোন বস্তর কারণ 

হয় না। অগ্ুপরিমাপ বা পরমাণুর পরিমাণ এবং দ্বাণ্ুক পরিমাণ ভিন্ন সকল 
পদার্থের সাধর্ম্য হইল কারণত্ব আর অগুপরিমাণের সাধর্ম্য অকারণত্ ॥ ১৫ ॥ 

৪৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ঘানান্লি-_বানাল্যানঘিক্ষঘোত্ত আলাল্যাহীলালিতর্ব: । দাহিলান্ভজ্গীলি। 
নাহিলাঘ্ভক্যদঘাঘহ্লাঘাম। ক্ষাতোল লভুন্নিললালালিঅখ:। আন্ুদহিলাণ তুল 
্হসাদি জ্ঞাহ্তাল্। লীভতি কতাসযাহভ্ন-নরহঘ-্হিলাতআাহ্কমন্ত অনু । লম্স ল অঙহলননি, 

নহিলাঘাহম হত-লালজালীমালুক্কচ্ঘেহিনাা-অলকংলিষলালু১ লহ্হাহভঘ্হজ মহল- 

হতন্তুল্যহসাতুলহ্তর-সঅক্লাল। হন ঘহদলহুন্হিলাগলনীল্লিযঘালাল্য নিহীমাহন 

নীতা: | হুৰলণি থীবিপঅহী নিনযহ ল জ্ঞাহঘান্রনূ। হ্বাবলালঘালাল্যম ল সব্সাজি:, 
হালাল ভিক্ল'নান্ুলিনিক্কহতআমিআমিসাধতীকলূ্ । আক্দনালঅসত্সপ্ী আভ্ল-নহন- 

লুপ্ত ভ্কা্আাআানু নহদলনুত হিলাআলাল্কাহাইনাঁঘল্। লংআাণি ল ন্কাহঘআ্লিতা- 

ন্বাহ্যাানাহায হজল্মী। লল্ন, গ্লানালিহিক সংতীনাক্ষাহ্আলাঘা আন্বাহমীহজবত্রালু 

৭এ॥ 

সামান্য ইত্যাঁদি--সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভ।বে সামান্য বা জাতি 

থাকে না বলিয়। উক্ত সামান্য।দি পদার্থ চতুষ্টয়ের সাধর্ম্য হইল সামান্যানধি- 

করণত্ব বা সামান্তহীনত্ব । পারিমাগুল্য শব্দের অর্থ অগুপরিমাণ, অনুপরিমাণ 

বা পরমাণুর পরিমাণ এবং দ্যগ্ুকপরিমাণ ডিন্ন সকল পদার্থের সাধন্ম্য হইল 

কারণতা। কিন্ত অণুপরিমাণ কোন পদার্থেরও কারণ হয় না। অনুপরিমাণ 

যদি কাহারও কারণ হইত, তাহা হইলে অুপরিমাণ নিজের আশ্রয়ীভূত বা 
অধিকরণীভূত অনুদ্বারা উৎপদ্যমান দ্বযুকপরিমাণের উৎপাদক বা জনক হইত। 

কিন্তু তাহ! সম্ভব হয় না। কারণ এইরূপ নিয়ম আছে যে--পরিমাণ নিজের 

সমান জাতীয় অথচ নিজ অপেক্ষ1! উৎকৃষ্ট অর্থাং মহতর পরিমাণের জনক 

হয়। কপালাদির পরিমাণ হইতে উৎপন্ন ঘটপরিমাঁণ যেমন কপালাদির 

পরিমাণ হইতে উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ম্হত্তর হয়। যে পরিমাণ রূপসংযোগে নিজের, 

আশ্রয়ীভূত বস্তুর প্রত্যক্ষ উৎপাদন করে তাহাকেই মহৎ পরিমাণ বলে ! 
মহৎ পরিমাণ হইতে উৎপন্ন পরিমাণ যেমন মহ্ত্তর হয়, সেইরূপ অথু- 

পরিমাণ হইতে উৎপন্ন পরিমাণ অণুতর হইয়। পড়িবে । অণুপরিমীণ অথু- 

জাতীয় এবং অনুপরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষুদ্রপরিমাণ উৎপন্ন 
করিবে অর্থাং অথুপরিমাণ দ্বারা উৎপদ্যমান বা! উৎপন্ন পরিমাণ অণুতর হইয়া 

পড়িবে । জড়ত্বের উৎকর্ষ যেমন অধিক জড়ত্ব, অন্ধের উৎকর্ষ যেমন অধিক 

অন্ধ এবং মৃর্থত্বের উৎকর্ষ যেমন অধিক মূর্থত্ব, সেইরূপ অণুপরিমাণের উৎকর্ষ 
হইল অনণুপরিমাণ অপেক্ষা ক্ষদ্রপরিমাণ । কিন্ত অনুপরিমাণ হইতে উৎপন্ন 
দ্যধুকাদি-পরিমাণ, অধ্পরিমাণ অপেক্ষ! বৃহত্তর পরিমাণ। অতএব অণ্ু- 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৪৯ 
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পরিমাণ দ্বপ্ুকাদির ব] দ্বণুকাদিপরিমাণের কারণ হইতে পারে না। কিন্ত 

অনুগতদ্বিত্বসংখ্য। ছ্যণুকপরিমাণের উৎপাদক বা জনক হয়। কাল ও দিকের 
পরম মহং পরিমাণ (যাহা অপেক্ষা বৃহত্তর পরিমাণ নাই), ইন্ড্রিয়ের 

অগোচর--অতীন্দ্রিয় জাতি পরমাণুত্বাদি ও বিশেষ পদার্থ ইহার] কাহারও 
কারণ হয় না। ঘটাদি বিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়ত সম্বন্ধে ঘটাঁদি বিষয় 

কারণ হয় এই নিয়মবশতঃ ইন্দ্রিয়গোচর ঘটত্বাদি জাতি এবং মহৎ পরিমাণ 

স্ববিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়। এই নিমিতই বিশ্বনাথ বলিলেন-__ 

ইন্ড্রিয়ের অগোচর, পরমাণুত্বাদি জাতি, পরমমহৎ পবিমাঁণ ও বিশেষ পদার্থ 

প্রভৃতি কাহারও কারণ হয় না। উন্মুক্ত গবাক্ষে সূর্য্কিরণে দৃশ্যমান ধূলিকণা- 
সমূহকে ত্রপরেপ বলে। এঁত্রসরেণুর ষষ্ঠ ভাগকে পরমাণু বলে। এক একটি 
ত্রসরেণুতে ছয়টি পরমাণু থাকে । পরমাণ্ অতি সৃক্ষহেতৃ অতীন্দ্রিয়, নিরবয়ব 
ও নিত্যপদার্থ। অনুমান প্রমাণের দ্বারাই পরমাণুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় । 

গবাক্ষগত সূর্য্যকিরণে দৃশ্যমান অতি সূক্ষ্ম সৃশ্্ম ধূলিকণ! নিজের পরিমাপ 

অপেক্ষা অল্প বা' ক্ষুদ্র পরিমাঁণবিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা উৎপন্ন হয়। বন্ত্র যেমন 
নিজের পরিমাণ অপেক্ষ। ক্ষুদ্র পরিমাণবিশিষ্ট তন্তর দ্বারা উৎপন্ন হয়। এ 
ধুলিকণাও সেইরূপ স্বীয় পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিমাণবিশিষ্ট স্বাবয়বের দ্বারা 
উৎপন্ন হয়। ত্রসরেণু একটি মহৎপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্য । মহংপরিমাণবিশিষ্ট 
ঘটের জনক হওয়ায় কপাল যেমন সাবয়ব, মহৎ পরিমাণবিশিট ত্রসরেণুর 

জনক দ্বণুকও তেমনি সাবয়ব। এ দ্বাগুকের অবয়বই পরমাণু । পরমাণু 

অনুৎপন্ন দ্রব্য বলিয়। গণ্য । সমর ও সর্ধপের আরম্ভক পরমাথুসমূহের সংখ্যা- 
জনিত বৈষম্যই এঁ উভয়ের পরিমাণের তারতম্যের হেতু বা জনক । অতএব 

যে সৃক্্মতম দ্রব্য, অনুৎপন্ন নিরবন্পব, নিত্য ও অবিভাজ্য তাহাই পরমাণু বলিয়া 

অভিহিত হয়। পরমাণুর বন্ুত্বসংখ্য৷ ভ্রসরেথুর মহংপরিমাণ উৎপন্ন করিতে 

পারে না। জন্য দ্রব্যের বহুত্রসংখ্যাই মহংপরিমাণের উৎপাদক বা জনক হয় 

এই নিয়মই স্বীকৃত হয় । 

সাধারণতঃ বিষয়প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয় কারণ হয়। এবং সেখানে 

কারণীভূত বিষয়টি বর্তমান থাকে । যোগীদিগের ভবিষ্তং ও অতীত বিষয়েরও 
প্রত্যক্ষ হয়, কিন্ত এই প্রত্যক্ষের কারণ ভবিষ্তং ও অতীতকালীন বিষয় সেখানে 

বর্তমান থাকে না, অথচ কারণের প্রাকৃসতা এই .নিয়ম আছে। এই নিমিত্তই 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন যে--যোগীদিগের বিষয় প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়কে কারণ 
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বলিয়। স্বীকার কর! হয় না। এইজন্যই যোগীদিগের পারিমাগুল্য প্রত্যক্ষের 

প্রতি বিষয়ীভূত পারিমাগুল্য কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই । 

অলৌকিক প্রত্যক্ষে জ্ঞায়মান অর্থাং বর্তমান জ্ঞানের বিষয়ীভূত .সামান্ 
লক্ষণ, প্রযোজক সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ নহে কিন্তু সামান্য বিষয়ক জ্ঞানই প্রযোজক 

সম্বন্ধ । স্ৃতরাং অলোকিক প্রত্যক্ষে পারিমাগুল্য সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষদূপে 
কারণ বলিয়। গণ্য হয় না। উদয়নাঁচার্্য বলিয়াছেন-জ্ঞানাদি ভিন্ন কাধ্যের 

প্রতি পারিমাগুল্যার্দি কারণ হয় না। কিন্তু জ্ঞানাদির প্রতি পারিমাগুল্যাদি 

কারণ হয়। 

বর্তমান জ্ঞানের বিষয়ীভূত হেতুকে অনুমিতির কারণরূপে স্বীকার করা 

হয় না। কিন্তু হেতৃভূত ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির করণ বলিয়া নব্যেরা 

স্বীকার করেন। অতএব পারিমাগুল্য অনুমিতির করণ হয় না। এই নিমিত 
অর্থা এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন-_নিরবয়ব, অতীন্দ্রিয়, পরমাণৃত্বাদি জাতি 

ও বিশেষপদার্থ কোন পদার্থের প্রতি কারণ বলিয়া! অভিহিত হয় না। 

আত্মার মানস প্রত্যক্ষের প্রতি আত্মার পরমমহত্ব কারণ এবং শব্দের প্রতি 

আকাশেরও পরমমহত্ব কারণ হয়। অতএব পূর্বেব যে পরমমহৎ পরিমাণের 

কারণতা নাই এই কথ! বল! হইয় ছে, তাহা! কাল ও দিকের পরম-মহং পরিমাণ 

কাহারও কারণ হয় না ইহাই বুঝিতে হইবে । অন্যথায় পরম মহৎ পরিমাণের 

অকারণতা এই উক্তি অলীক হইয়। উঠিবে। 

কেহ কেহ বলেন- আত্মার মানসপ্রত্যক্ষের প্রতি আত্মার পরমমহৎ 

পরিমাণেরও কারণতা নাই, ইহাই উদয়নাচার্যের অভিপ্রায়। কিন্ত এরূপ 

উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ উদয়নাচাধ্য বলিয়াছেন__পারিমাগুল্য 

ও পরমমহং পরিমাণাদি জ্ঞানাতিরিক্ত ভাবপদার্থের প্রতি কারণ হয় না। 

“কারণত্বঞ্চ জ্ঞাতৃধর্মেতর্কার্য্যাপেক্ষয়েতি” এই উদয়নাচাধ্য রচিত কিরণাবলী- 

গ্রন্থের এই সংবাদ হইতে অবগত হওয়া যায় যে-জ্ঞাতার ধর্ম হইল জ্ঞানাদি, 

সেই জ্ঞানাদ্দিভিন্ন ভাবকার্য্ের প্রতি কারণত্ব পারিমাগুল্যভিন্ন সকল 

পদার্থের সাধরন্ম্য। অতএব জ্ঞানাদিভিন্ন ভাবপদার্ধের প্রতি পারিমাগুল্য ও 

পরমমহং পরিমাণের অকারণত্ব এই উক্তির দ্বার! জ্ঞানাদি ভাবপদার্থের প্রতি 

পারিমাগুল্য ও পরমমহং পরিমাণের কারণত্ব এই সংবাদ উদয়নাচার্য্যের 

কিরণাবলী হইতে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং পারিমাগুল্য ও পরমমহং 
পরিমাণাদির কোন পদার্থেরই প্রতি কারণত্ব নাই এইরূপ কথা বলা অনুচিত । 

প্রত্যক্ষথণ্ডম্ ৫১ 



অতএব আত্মার মাঁনস প্রত্যক্ষের প্রতি আত্মার পরমমহং পরিমাণের কারণত্ব 

স্বীকারে কোন বাধা পরিলক্ষিত হয় না ॥ ১৫॥ 

ল্দঘাজিতিহুল্সতস লিহবা ঘুল্লললিবা । 
ক্াংআান্ৰ মনিব লজ লনিভ্ অবিকীভিবম্॥ ৫€ ॥। 
অমনাদিকাহঘত্  অলঘান্ঘঅলনাসিননুনন | 
হব ন্দাঘনম় ৃলীমমূদ্' লিমিলইনুনদূ॥। ৩ ।। 
মব্মন্ ভ্কাত্ৰ' অনলি ঘর তু ললনামিজলন্ বব । 
ঙ্গাবল' জলনক ভ্রিবীজমা্না নত নুলীমঘ সাল €৫।। 

প্রমার করণ প্রমাণ বলিয়! অভিহিত | আর অসাধারণ কারণই করণ বলিয়া 

কথিত। এখন কারণের জ্ঞান ব্যতীত করণপদার্থ সম্যকৃরূপে বোধিত হইবে 

না। এই জন্য বিশ্বনাথ কারণের সামান্য লক্ষণ বলিতেছেন-_যাঁহ। কার্য্যোং- 

পত্তির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণাবচ্ছেদে কার্্যতাবচ্ছেদকসম্থন্ধে কাধ্যাধিকরণে 

নিয়ত বর্তমান থাকে এবং অন্যথাসিদ্ধশুন্য হয়, তাহারই কারণত্ব হুয়। যে 
সম্বন্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে কাঁধ্যতাবচ্ছেদক সন্বন্ধ বলে । যেমন তস্ততে 

পটরূপকাধ্য সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হয় বলিয়া এখানে সমবায় কাধ্যতাবচ্ছেদক 

সম্বন্ধ। আর যে আশ্রয়ে কাধ্য উৎপন্ন হয় তাহাকে কাধ্যাধিকরণ বলে । 

যেমন তন্ততে পটকাধ্য উৎপন্ন হয় বলিয়! তত্তকে কাধ্যাধিকরণ বলে । যে 

ক্ষণটিতে পটাদি কাঁধ্য উৎপন্ন হয় তাহার পূর্ববক্ষণটিকেই অব্যবহিত পূর্ববক্ষণ 

বল হয়। এবং কারণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কাধ্যারধিকরণে নিয়ত বৃত্তি বা 

বর্তমান করে এইরূপ বুঝিতে হইবে। যাহা! অর্থাৎ কারণটি কার্যাঁধিকরণে 
যে সম্বন্ধে থাকিয়া কাধ্যের উৎপাদক হয় তাহাকে-_সেই সম্বন্ধকে কারণতা- 

বচ্ছেদক সম্বন্ধ বলে। কারণভেদে কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হয়। 

যেমন পটরূপ কার্যের অধিকরণে তস্তুতে কারণীভূত তত্ত তাদাত্য সম্বন্ধে 

থাকে । অতএব পটের প্রতি তন্তু কারণ হইলে কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ 

হইবে তাদাত্ম্য। আর পটের প্রতি তন্তসংযোগ কারণ হইলে কারণতাবচ্ছেদ্ক 

সম্বন্ধ হইবে সমবায়, যেহেতু পটরূপ কাধ্যের অধিকরণে তস্ততে কারণ 
তস্তসংযোগ সমবায় সম্বন্ধে থাকে । এইভাবে কারণভেদে কারণতাবচ্ছেদক 

সন্বন্ধও ভিন্ন ভিন্ন হয় । 

যে যে বস্ত কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে কার্য্যাধিকরণে নিয়ত 

৫২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বর্তমান না থাকিলেও কাধ্য উৎপন্ন হইতে পারে, তত্তদৃভিন্ন সকল বস্তই 

অন্যথাসিদ্ধ। যেমন ঘটাদিরূপকাধ্যের উৎপত্তির নিশিত্ত মৃত্তিকা, কুস্তকার, 

দণ্ড প্রভৃতি বস্তসমূহের তাদৃশ উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন, কিন্তু রাসভাদি 
বস্ত ব)তীতও ঘটাদিকাধ্য উৎপন্ন হইতে পারে । এইজন্য ঘটাদিকাধ্য 

সম্বন্ধে রাসভাদি অন্যথাসিদ্ধ। অন্যথাসিদ্ধের ধন্নকে অন্যথাসিদ্ধি বলে। 

অন্যথাসিদ্ধিশৃন্য শবের অর্থ__ষে বস্ত ব্যতিরেকে যে কাধ্য সিদ্ধ অর্থ, উৎপন্ন 

হয় না সেই বস্ত সেই কাধ্যসন্বন্ধে অন্যথাসিদ্ধিশৃন্ত । কারণের লক্ষণে 
“অন্যথাসিদ্ধিশুন্য” এই বিশেষণপদ সন্নিবেশিত না! করিলে আক।শাদি 

বস্তজাত সকল কাধ্যেরই নিয়তপূর্ববর্তীহেত্ সমস্ত কার্ধোর প্রতি কারণ 

হইয়া উঠিবে। বিশেষ্তদল নিবেশ না করিলে গৌরবদোষ হয়। 

কারণ ঘটাদি কাধ্যের প্রতি কারণীভূত দণ্ডাদি বস্তরতিন্ন সকল পদার্থই 

উক্তকাধ্য সম্বন্ধে অন্তথাসিদ্ধ বলিয়া “উহ1 নহে উহ। নহে” এইভাবে কারণের 

লক্ষণে অনেক অনিয়ত পূর্ববর্তী অন্যথাসিদ্ধের তেদকুট নিবেশ জন্য গৌরব 
দোষ হয়। কিন্তু উক্ত বিশেষ্তদল নিবেশ করিলে অনেক অন্যথ।সিদ্ধের মধ্যে 

অনেকগুলি অনিয় তপূর্বব বন্তিতার অভ।ববশতঃ ভেদকৃটনিবেশের অপ্রয়ে'জনহেতু 
লক্ষণের অনেক ল।ঘব হয়। বস্ততঃ যে বস্ত থকিলে যে কাধ্য উৎপন্ন হয় 

এবং যে বস্ত না থাকিলে যে কাধ্য উৎপন্ন হয় না, সেই বস্তই সেই কার্য্যের 

প্রতি কারণ। এই কারণ তিন প্রকার ॥ ১৬॥ 

বিভাজক ধর্মের ছ্বার।ই বিভাগ হয়। যেমন পৃথিবীত্ব ও জলত্ব প্রভৃতি 

ধন্ম দ্রব্যের বিভ।জক। দ্রব্য হইল বিঙাজ্য এবং দ্রব্যত্ব হইল বিভ।জ্যতা- 

বচ্ছেদক ধর্ম। যে ধন্ম বিঙাজ্যতাবচ্ছেদকের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য ও পরম্পর 

বিরুদ্ধ হয় সেই ধর্মকে বিভাজক ধর্ম কহে। পৃথিবীত্ব ও জলত্ব প্রমুখ 
ধন্মসমূহ বিভাজ্যতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ 
হওয়ায় উক্ত পৃথিবীত্বাদি ধর্মসমূহ দ্রব্যের বিভাজক হইয়াছে । এই বিভাঁজক 
ধর্মগুলিকে অবলম্বন করিয়াই নয়প্রকার দ্রব্যের বিভাগ প্রদশিত হইয়াছে । 

প্রকৃতস্থলে কারণের বিভাগে বিভাজ্য হইল কারণ এবং বিভাজ্যতা বচ্ছেদক 

হঈল কারণত্ব। সমবায়িকারণত্ব, অসমবায়িকারণত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব এই 

তিনটি হইল বিভাজক ধর্ম। এই তিনটি বিভাজক ধর্ম বিভাজ্যতাবচ্ছেদক 

কারণত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্য হইলেও উক্ত বিভাজক ধর্মত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ 

নয় বলিয়া উহার! কারণের বিভাজক হইতে পারিল না। যেহেতু সমবায়ি- 
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কারণত্ব, অসমবায়িকারণতু ও নিমিত্কারণত্ব পরম্পর বিরুদ্ধ হয় না। একই 

অধিকরণে পরস্পর বিরুদ্ধ ধম্ম থাকে না। কিন্তু একই পদার্থ সমবায়িকারণ 

ও নিমিত্তকারণ অথবা অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ হইয়! থাকে । 

যেমন অবয়ব ঘটের সমবায়িকারণ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অবয়ব নিমিত্ত কারণ 

হয়। কপালদ্বয়ের সংযোগ ঘটের প্রতি অসমবায়িকারণ এবং প্রত্যক্ষ 

জ্ঞানের প্রতি কপালদ্বয়সংযোগ নিমিত্কারণ হয়। অতএব উক্ত তিনটি 
ধন্ম পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। এইজন্যেই উক্ত তিনটি ধরব কারণত্বের সাক্ষাদ্ 

ব্যাপ্য হইলেও কারণের বিভাজক হইল না। সমবায়িকারণত1, অসমবায়ি 

কারণত। ও নিমিত্তকারণতা ভেদে কারণত। তিন প্রকার । অতএব কারণত্ব 

হইল বিভাজ্য এবং বিভাজ্যতাবচ্ছেদক হইল কারণতাত্ব । সমবায়িকারণতাত্ব, 

অসমবার়িকারণতাত্ব ও নিমিত্তকারণতাত্ব এই তিনটি হইল বিভাজক ধর্ম । 

এই বিভাজক ধর্মাত্রয় বিভাজ্যতাঁবচ্ছেদক কারণতাত্বের সাক্ষাদৃব্যাপ্য ও 

পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াছে । উক্ত বিভাজক ধন্মত্রয়ের দ্বারা কারণতার ত্রৈবিধ্য 

কথিত হইয়াছে । এই ন্যায়রীতি অবলম্বন করিয়াই বিশ্বনাথ কারিকায় 

বলিলেন--“কারণত্বং ত্রেবিধ্যং পরিকীপ্তিতম্**। এবং করিকায় বিশ্বনাথ 

বলিতেছেন- ন্যায়শাস্ত্রের নীতি বা রীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্তিতগণ বলেন-__ 

সমবায়িকারণতা, অসমবায্লিকারণতা ও নিমিত্তকারণতা ভেদে কারণত]। তিন 

প্রকার ॥১৭॥ 

কারণতার ভ্রেবিধ্যের জন্ত কারণে ত্রেবিধ্যের ব্যবহার হয়। এইরূপ 

ব্যবহারকে লক্ষ্য করিয়াই গ্রন্থকার কাঁরিকায়--“জ্ঞেয়ং তু সমবায়িজনকং” 

এইভাবে কারণের বিভাগ করিয়।ছেন__যাহাতে অর্থা সমবায্িকারণীভূত 

যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয় কাধ্য উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্যকে সমবায়িকারণ 

বলিয়া জানিবে। এইরূপ বলাতে ইহাও বোধিত হইল যে-_দ্রব/ই সমবায়ি- 

কারণ হয়, অন্যপদার্থ সমবায়িকারণ হয় না। 

“যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়। কাধ্যটি উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্যটি সমবান্ি- 

ক।রণ হয়” সমবায়িকারণের লক্ষণের এইরূপ অর্থটি নির্দোষ হইল না। যেহেতু 
“যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া! কাধ্য উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্যটি কাধ্যের 

অধিকরণ হইবে, কার্যের অধিকরণ কারণরূপে কথিত হয় নাই। কারণের 

সামান্য লক্ষণে কথিত হইয়াছে যে-_অন্যথাসিদ্ধিশৃন্ত হইয়। কার্যযতাবচ্ছেদক 
সম্বন্ধে কাধ্যাধিকরণে ষে বস্তটি নিয়মিত বা নিয়ত থাকিবে, সেই বস্তুটি 
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কারণ বলিয়া! গণ্য হইবে । অতএব সমবায়িকারণের লক্ষণটির অর্থ এইভাবে 

করিতে হইবে-_যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে কার্ষ্য উৎপন্ন হয়, এবং সেই 

কাধ্যাধিকরণে দ্রব্যে নিয়ত বর্তমান থাকিবে অর্থাং কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে 

বৃত্তি করে সেই দ্রব্যই সমবায়িকারণ হয় । কার্যাধিকরণেে যে সম্বন্ধে থাকিলে 

কারণ হয়, সেই সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হয় । সমবায়িকারণ স্থলে কারণতাবচ্ছেদক 

সম্বন্ধ হয় তাদাতআ্স্য। তাহ! হইলে সমবায়িকারণের লক্ষণটির ফলিভার্থ হইল 

এইরূপ-- সমবায় সম্বন্ধে কাধ্যাধিকরণে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে যে দ্রব্য থাকে সেই 

দ্রব্যই সমবায়িকারণ বলিয়া গণ্য হয়। যেমন কপালদ্বয় ঘটের সমবায়ি- 

কারণ, তন্ত পটের সমবায়িকারণ। কপালদ্বয়--অবয়ব, ঘট--অবয়বী 

এবং তন্ত--অবয়ব, পট--অবয়বী। অবয়বের সহিত অবয়বীর সন্বন্ধ হইল 

সমবায় । সমবায় সম্বন্ধে ঘটরূপ কাধ্যের অধিকরণে কপালদ্য়ে তাদাত্ম্য- 

সম্বন্ধে কপ।লদ্য় থাঁকে বলিয়! কপালদ্বয় ঘটের প্রতি সমবায়িকারণ হয় । 

স্ব, স্ব-এ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে এবং সমবায় সম্বন্ধে পটরূপ কাধ্যের অধিকরণে 

তস্ততে তাদাত্যসন্বন্ধে তন্ত থাকে বলিয়া তন্ত পটের সমবায়িকারণ হয় । 

এইভাবে ঘটাদি ঘটা দিগতরূপের প্রতি সমবায়িকারণ হয় । 

স্ব-সমবায়িকারণে সমবায়সন্থন্ধে থাকিয়া যে বস্ত কাধ্য উৎপন্ন করে, 

তাহাকে অসমবায়ি কারণ বলে এইটি অসমবায়ি কারণের সামান্য লক্ষণ । 

বিশেষ লক্ষণটিকে এইভাবে বলিতে হইবে-_যে কারণটি কার্য্যের সহিত 

অথব] কারণের সহিত একই অধিকরণে--সমবায়ি কারণে সমবায় সম্বন্ধে 

থাকিয়৷ কাধ্য উৎপন্ন করে তাহাকে অসমবায়ি কারণ বলে। যেমন তত্ত- 

সংযোগ পটের অসমবায়ি কারণ এবং তন্তরূপ পটরূপের অসমবায়ি কারণ 

হয়। তন্তসংযোগ সমবাঁয়িকারণীভূতে তন্ততে সমবায় সমন্ধে থাকিয়। 

পটরূপ কার্য উৎপন্ন করে বলিয়! পটকাধ্যের প্রতি তন্তসংযোগ অসমবায়্ি- 

কারণ হয় । তন্তসংযোগ যেমন সমবায় সম্বন্ধে তন্ততে থাকে, সেইরূপ 

অবয়বীরূপ পট ও অবয়বাত্মক তন্ততে সমবায়সন্বদ্ধে থাকে । তস্তসংযোগরূপ 

কারণটি, পটাত্মক কাধ্যের সহিত পটের সমবায়িকারণীভৃতে একাধি- 
করণে তস্ততে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়। পটকাধ্য উৎপন্ন করিতেছে। 

এবং তন্তরূপ স্বসমবায়িকারণে তস্ততে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া পটবূপ 

উৎপন্ন করিতেছে । যেমন তস্তরূপ স্বসমবায়িকারণ তস্ততে সমবায় সম্বন্ধে থাকে 

সেইরূপ পটবূপের সমবায়ি কারণ পট ও তস্ততে সমবায় সম্বন্ধে থাকে । 

প্রত্যক্ষখণ্ডম ৫৫ 



তস্ত রূপাত্মককারণটি কাধ্যতূতপটরূপের সমবায়িকারণীভূত পটের সহিত 
সমবায়িকারণীভূতে একাধিকরণে তত্তুতে স্বনমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকিয়। 

পটরূপাত্মক কার্য উৎপন্ন করিতেছে । এইটি হইল দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ। 

যে পদার্থট যে কার্য্যের সমবায়িকারণ নহে, অসমবায়ি কারণও নহে অথচ 

কারণ হয় সেই পদার্থ সেই কাধ্যের তৃতীয়ভূত নিমিত্তকারণ বলিয় কথিত 
হয়। যথা] পটের প্রতি তুরী, বেম।, ঈশ্বরীয় জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি এবং ঘটকাধ্যের 

প্রতি কুলালচক্ত প্রভৃতি । অসমবায়ি কারণনাশে কাধ্য নাশ হয় ॥১৮॥ 

লত্তু কাহত্ন কিন? আল আহ অন্যখীলি। লহ জ্কাহআান্রহর। নললি। 

অমলাধিক্লাহ্তা আল সন্মান ক্কা্ঘা লিবীযনললাধিক্যাতআলিব্সশ: । অস্গ যন্যছি 

ব্তধীলল্ভুর্ঘীবালাঁ ঘহালত্রাসিক্যাহতাত্র হান) বব্যাহীলালদি অলিঘালাহালনাধি- 

ক্তাহআান্র হআানূ, হ্বালাহীলালনি হন্ভামঅললাধিক্কাতআহত হসানূ, লশ্বানি নহ্যাজলত্রামি- 

ন্জাতাকতগাতী ভতীলন্তুববীনসিলত্র ইঘদূ। ভ্তবীলন্তুঘযীনভ্ত্ ভ্তবীনত্ষীা সলি 

অব্লবাধিক্কাহ্ঘা মনন | হন লবাহিক্ষলণি নবাহনল্হাযঅলনাধিল্তা্া খন্বঈনতি 

লনৃকাত্যঅিনলাধিক্কাহতাহাতী লক হ্যম্। আব্দনিহীনযুতানা ভ্ত ক্তুলাদি 

আবদনাধিক্কা্তার্্ লাক্ি। বীন লক্িলতন বালাল্যক্তছ্াপী ইয়সীন । অল আমনাধি- 

ল্তান্তী সব্ান্ন জিনিশ ভ্কাহ্যক্কাসতআবতযা, জ্কাহণীন্কাখসআবহঘা ন। আন্ব' 

অখা__ঘ্সাহ্কি সলি জনাভর্জঘীবাকিক্কনজমলরাবিক্ঞাতাল্। লস কাক ঘন আন্ত 

ক্রাহঘাহস কনাভঅতীবাকতক্ষত্লিন্ কনাক্ত সতাবভিহবি | লিনীণ অগ্যা-__ঘন্ুক্ধন সলি 

কনাভজনলবললাধিকাহ্তআল্ । হত্রবান্ভণাহিকি দলনি জলনাবিন্কাা ঘতুবলন আন্ত 

ক্বনাফঘহস ঘৃক্ষধ্ন্ নাকী দব্জাবলিহধিরি। লখান ন্ধন্িনু অনতাযভনন্ীন, 

লন্বিন কতর-অনলাবি-বলনলন-অকলল্্দলি ছ্জিলী5খ্ব: | হত্থস্ত কাযকা-ন্কাহঘ- 

ক্ধাথালঅলহ সবআবভ্যা অমনাধিক্কাহঘী সত্সাবল্ল ক্কাহঘ হ্বানাহিমিল্নমবললা যিক্ষাহআ- 

লিলি আানান্যভহাণ নহ্যনজিললূ। আকঙ্ঞাঁ জলনাধিক্কাংঘআালনাযিক্কাআঞ্যা ঘর 

ধিল্ল ক্কাগ লুনীয নিলিক্ষাহ্ঘলিক্র্ত: 1২-২৫॥ 

কারণত্ব কাহ।কে বলে ; এই আশঙ্কা সমাধানের জন্য বিশ্বন।থ কারিকায় 

বলিলেন-__“অন্যথ1” ইত্যাদি গ্রন্থ । যাহা অন্যথাসিদ্ধি শুন হইয়া! কাষেযোৎ- 

পত্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণাবচ্ছেদে কার্য/তাবচ্ছেদক সম্বন্ধে কার্য্যাধিকরণে 

কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে নিয়ত বর্তমান থাকে তাহারই কারণত বলিয়। 

স্বীকৃত হয় ইহাই কারণত্বের সামান্য লক্ষণ । তাহার কারণত্বের ॥১৬॥ 
তত্র ইতি। সেই সমবায়িকারণে প্রত্যাসন্ন অর্থাং সন্বন্ধবিশিষ্ট যে কারণ 

&৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



তাহাই দ্বিতীয় কারণ অসমবায়ী নামক । এই অসমবায়ি কারণের লক্ষণটি 

এইভাবে স্বীকার করিলে যদিও পটের প্রতি তুরী ও তন্ত সংযোগের অসমবায়ি 
কারণত্বের উৎপত্তি হয়, এবং অভিঘাত ও নোদনের প্রতি বেগ ও স্পর্শের 

যথাক্রমে অসমবায়িকারণত। হয়, এবং ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির শ্রতি জ্ঞান ও ইচ্ছার 

যথাক্রমে অসমবায়িকারণতা হয়। তথাপি পটের অসমবায়িকারণ 

লক্ষণে তুরী-তন্তসংযোগতভিন্নত্ব এই বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে অর্থ।ং 

পটের সমবায়িকারণে তস্ততে তন্তস"যোগ সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়! 

তরী ও তন্তসংযোগ পটের অসমবায়ি কারণ হইতে পারে, কিন্তু বস্ততঃ 

তুরী ও তন্তসংযোগকে পটের অসমবায়িকারণরূপে স্বীকার করা যায় না। 

কারণ “অসমবায়িকারণনাশে কাধ্যনাশ হয়” ইহাই নিয়ম । কিন্তু তুরী- 
তস্ত সংযোগের নাশের পর পটরূপ কাধ্যের নাশ পরিলক্ষিত হয় না, এই 

কারণেই তুরী-তন্ত-সংযোগ পটের অসমবায়িকারণ বলিয়! স্বীকৃত হয় না। 

এই অভিপ্রায়েই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন--পটের অসমবায়িকারণের লক্ষণে 

তুরী-তস্ত সংষোগভিন্নত্ব নিবেশ করিতে হইবে । তুরীতত্ত-সংযোগ কিন্ত 
তরী ও পট সংযে।গের প্রতি অসমবায়ি কারণ হইবেই। কারণ তুরী-তস্ত 
সংযোগের নাশ হইলে তুরী ও পটের সংযোগ বিনষ্ট হয় । 

এইরূপ বেগ জন্য বেগের প্রতি এবং বেগ জন্থ স্পন্দনের প্রতি বেগাদিও 

অসমবায়ি কারণ হইবেই। যেহেতু বেগাদির নাশ হইলে উক্ত কাধ্যসমূহেরও 
নাশ হইয়! থাকে । অতএব এঁ সমস্ত কারধ্যের অর্থাৎ অভিঘাত, নোদন, ইচ্ছ। ও 

প্রবৃত্তি প্রভৃতির অসমবায়িকারণের লক্ষণে তং তং ভেদ অর্থাৎ বেগ, স্পর্শ, 

জ্ঞান ও ইচ্ছ! প্রভৃতির ভেদ নিবেশ করিতে হইবে । অর্থাং যদিও অভিঘাতের 

প্রতি বেগ অসমবায়িকারণ হয়, নোদনের প্রতি স্পর্শ অসমবায়িকারণ হয়, 

ইচ্ছার প্রতি জ্ঞান অসমবায়িকারণ হয়, এবং প্রবৃত্তির প্রতি ইচ্ছা! অসমবায়ি- 

কারণ হয় । তথাপি উক্ত অসমবায়িকারণের লক্ষণে যথাক্রমে বেগভিন্নত্বে 

সতি, স্পর্শভিন্নত্বে সতি, জ্ঞানভিন্নত্বে সতি, ইচ্ছাভিন্নত্বে সতি, এইরূপ 

বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে । যেহেতু “অসমবায়িকারণ নাশে 

কাধ্য নাশ হয়” এরূপ ব্যাপ্তি এ সকল স্থানে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু 

আত্মার জ্ঞান ইচ্ছা! প্রভৃতি বিশেষ গুণগুলির কোন কাধ্যের প্রতিই 

অসমবায়িকারণত্ব নাই, এইজন্য অসমবায়িকারণের সামান্ত লক্ষণে 

«আত্মবিশেষগুণভিন্নত্ে সতি” এইরূপ বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে । 

খ্রুত্যক্ষখণ্ড মূ ৫৭ 



অসমবায়িকারণস্থলে সমবায়িকারণে প্রত্যাসত্তি--সমন্বন্ধ দুই প্রকার হয় । 

যথ] কাধ্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি অর্থাৎ যে ক!রণটি কার্যযের সহিত একই অধিকরণে-_ 

সমবায়িকারণে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়। কাধ্য উৎপন্ন করে সেই কারণটিকে 

প্রথম অসমবায়িকারণ বল হয়। উদাহ্রণরূপে বলা হইয়াছে--ঘটাদির 
প্রতি কপালসংযোগারদ্দি অসমবায়িকারণ। এখানে কপালসংযোগরূপ 

কারণটি ঘটাত্মক কার্যের সহিত একই অধিকরণে-_সমবায়িকারণে কপালে 

সমবায় সন্বদ্ধে থাকিয়! ঘটাআসক কাধ্য উৎপন্ন করিতেছে । 

কারণৈকার্থপ্রত্যাসত্তি অর্থাং যে কারণটি কারণের সহিত একই মধিকরণে 

( সমবায়িকারণে ) স্থমমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকিয়। কাধ্য উৎপন্ন করে 

তাহাকে দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলে। উদাহরণরূপে বলা হইয়াছে__ 

ঘটরূপের প্রতি কপালরূপ অসমবায়িকারণ। ঘটগতরূপের প্রতি ঘট সমবায়ি- 

কারণ, সেই সমবায়িকারণীভূত ঘটের সহিত কপালরূপের একই অধিকরণে 

কপালে প্রত্যাসত্তি আছে । এই প্রত্যাসতি সম্বন্ধ হইল স্বসমবায়িসমবেতত্ব ॥ 

স্ব-পদের দ্বার কপালরূপ গৃহীত হয় স্বসমবায়ী হইল কপাল, কপালে সমবেত 

ঘট, তাদ্ৃশসমবেতত্ব ঘটে থাকায় “সম্বন্ধসত্বে সম্বন্ধিসত্1” এই নিয়মবশতঃ 

স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে কপালরূপ, কাধ্যভূত ঘটরূপের সমবায়ি কারণীভূতে 

ঘটে আছে। আর কপালরপ স্বসমবাপ্সিকারণে কপালে সমবায় সম্বন্ধে থাকে । 

যে কারণটি স্বসমবায়িকারণে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়! এবং স্বকার্যের 

সমবায়ীভূত কারণে স্বসমবায়ি সমবেতত্ সম্বন্ধে থাকিয়া কাধ্য উৎপন্ন করে 

সেই কারণট দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলিয়া! পরিগণিত হয় ইহাই ফলিতার্থ। 

এই দ্বিতীয় অসমবায্সিকারণের লক্ষণট ন। করিলে ঘটরূপের প্রতি কপালরূপের 

অসমবায়িকারণত্বের অনুপপত্তি হইত । কোনস্থলে-প্রথম অসমবায়িকারণস্থলে 
সমবায় সম্বন্ধে স্বকার্যের সমবায়্িকারণে বৃতিমান্ পদার্থই অসমবায়িকারণ 

এবং দ্বিতীয় অসমবায়িকারণস্থলে স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে স্বকাধ্যের 

সমবায়িকারণে বৃত্তিমান্ পদার্থই অসমবায়িকারণ ইহাই ভাবার্থঃ। এইরূপে 

কা্্যৈকার্থ ও কারণৈকার্থ এই দুইয়ের অন্ততরসম্বন্ধে সমবায়িকারণে প্রত্যাসন্ন 

অর্থাং সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মার জ্ঞানাদি বিশেষ গুণ ভিন্ন কারণকে অপমবায়ি- 

কারণ বলে ইহাই সমবায়িকারণের সামান্য লক্ষণরূপে অভিহিত হইল । 

সমবায়িকারণত্র ও অসমবায়িকারণত্ব এই দুই প্রকার কারণত্ব ভিন্ন তৃতীয় 

কারণত্বই হইল নিমিতকারণত্ব ॥ ১৬-১৮ ॥ 

৫৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অন অই ঘুল্লমান:। ক্কাংদলাভাঘ লা অত্য। 

ল্য সবি দুল্মান জার অন্যুক্ন মাননিষানম ।11২।। 
অলন্ক' সবি ঘুল্লনলিলামনহিজান ল নত যুক্তানি । 
সবিহিজলঘাছি অভুনলিঘবানহতন ুল্বমালিল: |২০|| 
হবি নত্্ান্সথাবিভ্তা হুতভলাব্কিলাহিললৃ। 
ন্তাতী হঘভভনাৰি ভ্রিবীনলঘি হারল ২11 

নুলীঘল্ত্ মনৰ ভ্দীল জুজা-অলন্কীগ্বহ: | 

ঘস্রলী হাজমাহি: ভ্াইবতলানহ্যকততভ্লী |।২।। 
বিশ্বনাথ অন্যথাসিদ্ধঘটত কারণের সামান্য লক্ষণ বলিয়। অন্যথাসিদ্ধ পদার্থ- 

সমূহের পরিচয় দ্িতেছেন__“যেন সহ” ইত্যাদি কারিকা দ্বার] । 

যাহার সহিত কারণের পুর্ববভাব অর্থ যাহার সহিতই যে কাষ্য্যের প্রতি 

যাহার যাহার পুর্বববৃত্তিত্বের জ্ঞান হয় সেই কাধ্যের প্রতি সেই সেই পদার্থ 

অন্যথাসিদ্ধ বলিয়! কথিত হয় । 

কারণকে গ্রহণ করিয়াই অর্থাং কাধ্যের কারণীভূত পদার্থকে দ্বার করিয়াই 

যাহার বা! যে যে পদার্থের কাধ্যের প্রতি পূর্ববভাব -পূর্বববৃত্তিত্বের জ্ঞান হয়, 

সেই কাধ্যের প্রতি সেই সেই পদার্থ অন্তথ। সিদ্ধ বলিয়। গণ্য হয়। 

কার্ষ্ের প্রতি যাহার পূর্ববজ্ঞান, অন্ের প্রতি পূর্ববভাবজ্ঞানের- পুর্বববৃত্তিত্ব- 

জ্ঞানের পর হয় অর্থাং যে কাধ্যের প্রতি যে পদার্থের নিয়তপূর্বববৃত্তিত্বজ্ঞান 

অন্যকোন কাধ্যের নিয়তপূর্বববৃত্তিত্ব জ্ঞানের পরই অবগত হওয়া যায়, 

সেই পদার্থ সেই কাধ্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। 

কারণের প্রতি পূর্বববর্তিতা অবগত ন! হইয় যাহার কাষ্যের প্রতি পুর্বব- 

বৃত্তিতা গৃহীত ন৷ হয় তাহাকে সেই কাধ্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ বলে। যাহার! 

নিয়ত বা নিয়মিত আবশ্যক পূর্ববর্তী অর্থাং কার্য্যের উৎপত্তিতে যে সকল 
পদার্থ নিয়তপূর্ববরৃতি হয়, তাহাদের মধ্যে যাহার] অবশ্য ক১প্ত তাহারা কার্যের 

কারণ হয়, তদ্ভিন্ন পদার্থসমূহ অগ্থাসিদ্ধ বলিয়া! পরিগণিত হয়। এই পাঁচটি 

অন্যথাসিদ্ধ । দগুত্বাদি প্রথম অন্যথাসিদ্ধ । ঘটাঁদির প্রতি দণ্ডরূপাদি ছ্িতীয় 

অন্যথাসিদ্ধ, আকাশ তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ, কুম্তকারের পিত! চতুর্থ অন্তথাসিদ্ধ । 
ঘটাদি নিশ্বাণের নিমিত্ব মৃত্তিকাদি আনয়নে নিযুক্ত রাসভাদি পঞ্চম অন্যথ1- 

সিদ্ধ । উক্ত পাঁচটি অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধিটিই আবশ্যক অর্থাং 

প্রত্যক্ষখণ্ডমূ ৫৯ 



পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের দ্বারাই কারণেতরপদার্থসমূহ বোধিত হইবে ॥ ১৯-২২॥ 

ইহানীনল্যখালিজুত্লীত ক্ষিযলাঁ ঘহাখাঁ লহাছ--ঈনিলি। যন ল্কাচ্য' সনি 

ক্কাঘাহয দৃত্লতভিলা হল জতা ঘৃষক্রান, লনূ কাঠ গনি লহুনদল্যখ্বাজিভলিঅধ্:। 

যথা ঘণ্ত মলি হ্তভতবলিলি। লিলীবদল্অখাকিজুলাহ__কাহআলিনি | অহ জনালল্ভ্তা 

অন্নয-জ্যলিইজ্ী নল জন: ক্ষিল্ত্ত ক্যাহতালাহাধল অন্নয-তযলিইক্ী ঘৃষ্থাবী, 
ভহুল্যাখাবিভুমূ । শশা হ্তভজনল্। ভলীযলাহ_অল্য সলীলি। আন্যষ সলি 

নৃতত্রনপিত মীন অহআ ঘন জ্ঞাম্য' মলি ঘৃত্নলিত মৃষ্থাব, লহ জন্ কাম" সলি 
অল্যখাবিজুমূ। ঘণ্তা ঘত্াহিল্র সলি আকাহাহ্স। লস হি ঘন্াহ্ত্ি সলি 

ল্কান্তাব্ৰলাক্কাহাবলিননহ্ঞাল্ । আকঙ্কাহাও ছি হাভ্বঘনলাধিক্কাহতাতলূ । হ্লস্্ নহ্গ 

হা সলি ল্কাহতাতত ঘ্যস্থীত ঘন্রাহিল্ সনি অলন্ধতর সা্ামলত্বহ্ল্দখ্রাবিভুমূ । 
লন্তু হাভ্বাপযংনন লহ ক্কাঘাতন কষা অল্যগ্াবিভ্তিহিলি ন্? ঘস্মীলি মৃন্তাতা। 

লব্গু আক্ষাহাহস হাব সলি জঅনন্কত ক্ষিননভ্হ্ক্কলিনি শনূ। ক্ষন্বতল্রাহিক্রি নিহীম- 

ঘহাখানিনি। 

্রন্তখনল্যখাবিজনাহ্ - অলক সলীনি। অলুজ্জাহ্মজলঙ্ক সলি নুহ্নিতর ত্রা 

ঘৃতর্নুভি্ শৃহ্ীতল অহ যন জ্ঞাত ' দলি ণৃতনঘভিতত্র না দুতনতিকত হৃক্কাবি, লহ লন 

কায" সলি অল্মখাঝিজুত্রমূ। শ্রশা জ্কুতাতদিত্ন্ত সনি, লংহি জ্তুকাক্তঘিনু'বিন 

ঘহুসলি অলক্ষনীভ্মশ্রালিজি:, স্তুাজংনন ভতীতা অলকতন তু হচ্ভাদভি: স্তুভাভলালহস 

ঘন সলি অনন্কানু। 

নত্বনদল্মশ্বাবিভুলাই _ অলিহিজলিলি । অনহ্যন্বুম-নিযল-নুত্নলভিন ঘৃত্র 

ক্কাহ্ণভমন লজ্ি্ললন্যখাবিজুলিজঅখ: । অলঘত সব্সহী নুন কাহ্ঘাল , অলকলভ্যংশ- 

নল্অখাবিভুমূ। লঙ্সভ্কি মহঅলনহযনব্ুম', বীলানন্কলন্যত্লল্যখাবিভুন। লন 
অনহীতী 2 নিনিষালক্ষমিলি শ্রাভ্যলূ। লহহলংন্রজাবী: ক্কাহতাানন্উত্ক্ষতত্র ভাঘনানৃ। 

হালাছিহিলি । অব্ঘত্ভ্যক্ধি' সলি হাহ নিলঘৃঙ্নঅভতলিমক্ধি, ললাণি লন্ঘন 

জানীয মলি বিজুকাহতামানভাহিলিইন লহ্ত্যকহঘি অঙ্কন হালী5লমথাবিজু হলি 
মান: | ঘৃবিদ্থু হলি। হেদ্বু স্বন্ত অন্যঘাঘিজতু লগত নস্বদী5ল্যখাবিজ্ত আনহমন্ত- 
ভবঈন ইমা অহিলারখকনান। অখাি হুতভাহিজিহরহমনভুমনিঘলঘৃত্তজিজিইলে জ্কামুয- 

বললি ভ্তজংবাহিজ্জলল্যখাবিজ্রমূ। ল ন্্ নবী কি জিলিধাদন্কনিলি লাচ্যমূ। 
ক্তজ্ততহত জ্কাব্ঘাতন হজ্ভঘভিল-নহজ্নহাআা: অকশ্রলশ্রলক্ককনন আীহতাতু। হনলন্খীনানদি 

অনল ন্বহিলাখতর্ন অনলি ॥৭ৎ-২২॥ 

অন্তথাসিদ্ধির জ্ঞান না থাকিলে কারণের সামান্যলক্ষণের ঘটক অন্যথা- 

৬০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সিদ্ধিশৃঙ্যের বা অন্যথাসিদ্ধাভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। যেহেতু 

অভাবজ্ঞানের প্রতি প্রতিযোগী জ্ঞান কারণ হয়। স্মৃতরাং কারণীডূত 
প্রতিযোগী অন্যথাসিদ্ধির জ্ঞান ব্যতীত উক্ত অভাবের জ্ঞান হইতে পারে ন]। 

এই নিমিত্ই বিশ্বনাথ “ইদানী” মিত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা কোন্ কোন্ পদার্থ 

অন্যথাসিদ্ধ বলিয়৷ গণ্য তাহাই বলিতেছেন। 

যে কাধ্যের প্রতি কারণের পুর্বববৃত্তিতা যেরূপে অর্থাৎ যে ধর্ম পুরস্কারে 
গৃহীত হয়, সেই ধর্মই সেই কাধ্যের প্রতি অগ্যথাসিদ্ধ বলিয়। কথিত হয় । 

যেমন ঘটাত্মক কাধ্যের প্রতি দণ্ডতু প্রথম অগ্যথাসিদ্ধ। যেহেতু ঘটকার্য্যের 
প্রতি দণ্ডতুরূপেই দণ্ড কারণ হয়, কিন্ত ভ্রব্যত্ব বা পদার্থত্বাদিরূপে দণ্ড কারণ 

বলিয়া স্বীকৃত হয় না, কারণ অন্যুনানতিরিক্তবৃত্তি ধর্মই অবচ্ছেদক হইয়া 

থাকে । অতএব কারণাবচ্ছেদক ধন্মসমূহই প্রথম অন্যথাসিদ্ধ হয়। 

দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিতেছেন-_“কারণ” মিত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । 

যাহার স্বতন্ত্রভাবে-_ নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ অন্তকে অপেক্ষা না করিয়া 

কাধ্যের প্রতি অন্বয় ব্যতিরেক নাই, কিন্তু স্বকারণকে অপেক্ষা! বা দ্বার 

করিয়া কাধ্যের প্রতি অন্বয় ব্যতিরেকশালী হয় অর্থাং যে পদার্থট নিজের 

কারণীভূত পদার্থট থাকিলেই থাকে, আর নিজের কারণীভূত বস্তুটি ন! 

থাকিলে থাকে ন।, সেই পদার্থট স্বকারণ জন্য পদার্থাত্মক কার্যের প্রতি দ্বিতীয় 

অন্যথাসিদ্ধ হয়। যেমন ঘটের প্রতি দগ্ডরূপারি । দণ্ড থাকিলে ঘট উৎপন্ন 

হয় (অন্বয় ), দণ্ড না থাকিলে ঘট উৎপন্ন হয় না (বতিরেক)। অতএব 

দণ্ডের ঘটের সহিত নিরপেক্ষভাবে অন্বয়-ব্যতিরেক আছে, দণ্ডের অন্বয় 

ব্যতিরেক আছে বলিয়াই দগ্ডরূপেরও অন্বয়-ব্যতিরেক হইতেছে । অতএব 

দেখ যাইতেছে যে--দণ্ড যদি অন্য়-ব্যাতিরেকশালী হয়, তাহ! হইলে দণ্ড- 

রূপও অন্বয় ব্যতিরেকশালী হইবে । সুতরাং দণ্ডরূপ দণ্ডকে আশ্রয় বা 

দ্বার করিয়়াই ঘটের সহিত অহ্বয় ব্যতিরেকশালী হয়, নিরপেক্ষভাবে হয় ন। 

এই কারণে দগুরূপ ঘটের প্রতি দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। 

তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিতেছেন--“অন্ং প্রতি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । প্রথমে 

অন্তের অর্থাং প্রকৃত -ঘটাদি কার্য্যভিন্ন কারধ্যাস্তরের প্রতি যে পদার্থের 

পূর্ববৃতিত্ব ব৷ কারণত্ব গ্রহণ করিয়। পরে ঘটাদি কাধ্যের প্রতি উক্ত পদার্থের 

পূর্বববৃতিতব গৃহীত হয়, সেই পদার্থ ঘটাদি কাধ্যের প্রতি তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ 

বলিয়। পরিগণিত হয় । যেমন ঘট।দি কার্য্ের প্রতি আকাশ তৃতীয় অন্যথা- 

প্রত্যক্ষ খণ্ড মূ ৬৯ 



সিদ্ধ। যেহেতু প্রথমে প্রকৃত ঘটাদি কার্য ভিন্ন কাধ্যান্তরভূত শবের প্রতি 

আকাশের শব্দ সমবায়িকারণত্বরূপে বা আকাশত্বরূপে পূর্ববৃত্তিত্ব বা কারণত্ত 

গ্রহণ করিয়া পরে ঘটাদি কাধ্যের প্রতি আকাশের পূর্ববৃত্তিত্ব বা কারণত্ব 

গৃহীত হইয়াছে বলিয়। ঘটাদি কার্যের প্রতি আকাশ তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ 
হইল। ঘটের প্রতি শব্দের সমবায়িকারণত্বরূপে আকাশের কারণত্ব স্বীকৃত 

ন। হইয়। শব্দাশ্রয়ত্বরপে আকাশের কারণত্ব স্বীকৃত হইলে আকাশ কোন্ 

অন্যথাসিদ্ধ হইবে» এই আশঙ্কার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__যদি 

আকাশ শব্দের সমবায়সিকারণ বলিয়। স্বীকৃত ন হইয়! কেবল শব্দাশ্রয় বলিয়' 

স্বীকৃত হয়, তাহ! হইলে প্রকৃত ঘটাদি কার্য্য ভিন্ন কার্য্যাস্তর__শবের প্রতি 

কারণত্ব গৃহীত না হওয়ায় আকাশ তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিয়] গণ্য হইবে 

না, কিন্তু পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ বলিয়! গ্রহীত হইবে । যদি বল শব্দের প্রতি 

আকাশ কারণ বলিয়। স্বীকৃত হইলে এ কাঁরণতার অবচ্ছেদক ধর্ম কোন্ 
পদার্থ হইবে? অর্থাং কারণত! কিঞ্চিদ্ ধর্মাবচ্ছিন্ন হয়, নিরবচ্ছিন্ন কারণত। 

হয় না। এখন আকাশ নিষ্ঠকারণতা কিঞ্চিদি ধর্মাবচ্ছিন্ন নহে এরূপ যদি 
বল তাহা হইলে আকাশে শব্দের কারণতা থাকিতে পারে না, যেহেতু 

নিরবচ্ছিন্ন কারণত] গৃহীত বা স্বীকৃত হইলে অন্য পদার্থ হইতেও শব উৎপন্ন 

হইতে পারিত। এবং “কেবল শবের প্রতি আকাশই কারণ” এবূপ কারণের 

নিয়ম বা ব্যাপ্তিও থাঁকিত ন1, কিন্তু উক্ত নিয়ম নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন । 

অতএব শব্দের প্রতি আকাশের কারণত্ব স্বীকৃত হইলে এ কারণতার অবচ্ছেদক 

ধর্ম কোন্ পদার্থ হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ 

আকাশে “ক” প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দসকল বা বর্ণসকল থাকে বলিয়। 

আকাশ কবান্ খবান্ ইত্যাদিরূপে কথিত হয় বলিয়। কবত্ব, খবতব বা “ক” 

“থখ” ই সেই কারপতার অবচ্ছেদক ধর্ম। বর্সকল অনেক হেত্ব আকাশ 

কবান্ খবান্ প্রভৃতি প্রয়োগবশতঃ কবত্ব খবত্ব প্রভৃতি ধর্মসমূহ উহার 
অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হইলে গৌরব দোষ হয় এবং বর্ণসমূহ অনিত্যবশতঃ 
সার্বকালিক হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন বিশেষ পদার্থ অর্থাং 
আকাশব্যক্তিত্ব বা আকাশগত পরম মহ্ত্বরূপ গুণবিশেষ অথবা আকাশগত 
তদেকত্বরূপ সংখ্যাবিশেষই অবচ্ছেদক ধর্ম বলিয়। পরিগণিত হইবে । চতুর্থ 
অন্যথাসিদ্ধের বিষয় বলিতেছেন_-“জনকং প্রতি” ইত্যাদি গ্রন্থ ছারা। 

ষে কাধ্যের কারণীভূত পদার্থের প্রতি যে পদার্থের পূর্বববৃত্তিত্জ্ঞান বা 

৬২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



কারণত্ব জ্ঞান গৃহীত হওয়ায় কাধ্যের প্রতি সেই পদার্থের পূর্বববৃত্িতজ্ঞান বা 

কারণত্বজ্ঞান গৃহীত হয় সেই কার্য্ের প্রতি সেই পদার্থ চতুর্থ অন্যথা সিদ্ধ 
বলিয়া কথিত হয়। যেমন ঘটকার্য্ের প্রতি কুস্তকারের পিতা অন্যথাসিদ্ধ । 

যেহেতু এখানে ঘটকাধ্যের কারণ কুস্তকারের প্রতি কুস্তাকার পিতার পূর্বব- 

বৃতিত্বজ্ঞ'ন বা কারণত্জ্ঞান গৃহীত হওয়ায় ঘটকাধ্যের প্রতি কুম্তকার পিতার 

পূর্ববৃত্তিতরজ্ঞান গৃহীত হইয়াছে, সৃতরাং ঘটকার্য্যের প্রতি কুম্তকার পিতা! 
অন্যথাসিদ্ধ হইয়াছে। ঘটকাধ্যের প্রতি কুলালপিতৃত্বরূপে কুলালপিতার 

কারণত্ব গৃহীত বা' স্বীকৃত হইলে ঘটের প্রতি কূলাল পিতা অন্যথাসিদ্ধ হয়। 

কিন্তু ঘটের প্রতি কুলালত্বরূপে কুলাল পিতার কারণত্ব গৃহীত্ব হইলে ইঙ্টাপত্তি 
অর্থ।ং কুলালত্বরূপে কুলালপিত।র ঘটকাধ্যের প্রতি কারণত্সিদ্ধ আছে 

যেহেতু কুলাল মাত্রই ঘটের প্রতি কারণ বলিয় স্বীকৃত হয়। 

পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের কথ! বলিতেছেন--“অতিরিক্তমি”ত্যাদি গ্রন্থের বারা । 

যে পদার্থের কাধ্যের প্রতি নিয়তপৃর্ববৃত্তিত্ব অবশ্যই পরিলক্ষিত হয় এবং 

যে পদার্থের নিয়তপূর্বববৃত্তিত্ব স্বীকৃত না হইলে কার্যোৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় না, 

সেই অবশ্য স্বীকৃত নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থ ভিন্ন সকল পদার্থই পঞ্চম অন্যথা- 
সিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। অতএব অর্থাৎ অবশ্যস্বীকৃতনিয় তপূর্বববৃত্তি ভিন্ন- 

পদাথের অন্যথাসিদ্বত্ব স্বীকৃত হওয়ায় প্রতক্ষের প্রতি মহত্ব কারণরূপে অবশ্য 

স্বীকৃত হয় এবং অনেক দ্রব্যত্ব অর্থাং অণু ভিন্ন দ্রব্যত্ব অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া 

গণ্য হয়। মহত্ব ও অনেক দ্রব্যত্ব_অণুভিন্ন দ্রব্ত্ব সমানাধিকরণ বৃত্তি বলিয়। 

অনেক দ্রব্যত্বকে কারণরূপে স্বীকারে ক্ষতি কি? এই শঙ্কা বারণের নিমিত্ত 

«“নচ” ইত্যাদি গ্রন্থের বিষয় উপস্থাপিত করিতেছেন । উক্ত উক্তির বৈপরীত্যে 

কি বিনিগমনা আছে? অর্থাং প্রত)ক্ষের প্রতি অনেক দ্রব্যত্ব কারণ 

এবং মহৃত্ব অনাথাসিদ্ধ এরূপ না বলিয়। প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব কারণ, আর 

অনেক দ্রব্যত্ব-অণুভিন্ন দ্রব্ত্ব এরূপ বিপরীত কথনবিষয়ে একপক্ষ সাধিকা 
কি যুক্তি আছে? কোন মুক্তি তে! পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ শক্ক। করিতে 

পার যায় না। যেহেতু মহত্ব কারণরূপে স্বীকৃত হইলে মহত্বত্ব কারণতাবচ্ছেদক 

ধর্ম হয়, আর অনেকদ্রব্যত্ব কারণ বলিয়' স্বীকৃত হইলে কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম 

অনেক ভ্রব্ত্বন্ হয়। মহত্বত্ব, অনেক দ্রব্ত্বত্ব অপেক্ষা শরীরকৃতলঘৃধন্ম অর্থাং 

অনেক দ্রব্ত্বত্ ধর্মটি অনেকত্ব ঘটিত হওয়ায় একত্বভেদ প্রভাতি পদার্থস্তরের 

দ্রব্যত্ত্বাংশে ভান হওয়ায় অনেক ভ্রব্যত্বত্ব কারপরূপে স্বীষ্কৃত হইলে গোয়ব 
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দোষ হয়। আর মহত্ব কারণ বলিয়া গণ্য হইলে লাঘব হয় । ইহাই এখানে 

একপক্ষসাধিক] যুক্তি । 

রাসভার্দি ইতি--যে ঘটবিশেষের প্রতি রাসভের বা গর্দভের নিয়ত- 

পূর্বববৃত্তিতা আছে সেখানেও সেই ঘটজাতীয় কাধ্যের অর্থাৎ ঘটসাধারণের 

প্রতি কারণ বলিয়। সিদ্ধ বা! নিশ্চিত দণ্ড প্রভৃতির দ্বারাই সেই ঘটব্যক্তিরও 

উৎপত্তি সম্ভব হয় বলিয়া রাসভাদি অন্যথাসিদ্ধ হয় ইহাই ভাবার্থ বা 
ফলিতার্থ। 

এই পাঁচটি অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে পঞ্চন অন্যথাসিদ্ধ অবশ্যই স্বীকার্য্য 

বস্ত। যেহেতু এই পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের দ্বাবাই অপর চারিটি অন্যথাসিদ্ধ 

সংগৃহীত হয়। যেমন কারণবপে অবশ্য স্বীক।ধ্য কার্ষে।র নিয়তপূর্বববৃত্তি 

দণ্ডাদি দ্বারাই ঘটাদি কাধ্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় বলিয়া দণ্তত্বাদি অন্যথাসিদ্ধ- 

রূপে স্বীকৃত হয় । 

যদ্দি বল উক্ত উক্তিব বিপরীতভাবে কথনে কি বিনিগমন! আছে ? অর্থাৎ 

ঘটাদি কার্যের প্রতি দণ্ডত্ব কারণ আর দণ্ড অন্যথাসিদ্ধ এইভাবে ন1 বলিয়। 

ঘটাদি কার্যযের প্রতি দণ্ড কারণ আর দণ্ডত্ব অন্যথাসিদ্ধ এইভাবে কথনে 

একপক্ষ সাধিক মুক্তি তে! পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বলিতে পার ন]। 

কারণ ঘটের প্রতি দণ্ড যে সম্বন্ধে কারণ হয়, ঘটের প্রতি দগ্ুত্ব তাহ অপেক্ষা 

গুরুতর সম্বন্ধে কারণ হয় । অতএব দণুত্ব ঘটাদি কাধ্যের প্রতি কারণ বলিয়া 

স্বীকৃত হইলে দগুঘটত গুবতর পরম্পর] সম্বন্ধ কল্পনাজন্য গৌরব দোষ হয় । 

তথাহি সমবায় সম্বন্ধে ঘটের প্রতি দণ্ড স্বজন্য ভ্রমিমত্ সম্বন্ধে অথবা স্বজন্য চক্র- 

ভ্রমণজন্য-কপালদক়াশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে কারণ হয়। আর সমবায় সম্বন্ধে ঘটের 

প্রতি দণুত্ব স্বাশ্রয় জন্য ভ্রমিমত্ব সম্বন্ধে অথবা স্বাশ্রয় দগ্ডজন্য- চক্র ভ্রমণ জন্য- 

কপালদয়াশ্রয়ত্ব সন্বন্ধে কারণ হয়। অতএব দণ্ডের কারণত্ব স্ীকারে 

কারণত! ঘটক সম্বন্ধ লঘু বা ল!ঘব হয় বলিয়া দণ্ডই ঘটের প্রতি কারণ বলিয়। 

অবশ্যই স্বীকৃত হইয়াছে । এবং দণগ্ুত্বের ঘটের প্রতি কারণত্ব স্বীকারে 

ক।রণতাঘটক সম্বন্ধ জন্য গোঁরবদোষ হয় বলিয়া! দণ্ডত্রই ঘটকার্য্যের অন্যথা- 
সিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপ বিনিগমনা এখানে পরিদৃষ্ট হয়। 

এইভ।বে পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের ছ্ব।রাই অপর অন্যথাসিদ্ধ সমূহের চরিতাথতা 

পরিলক্ষিত হয়। উক্ত কারণতাঘটক স্বপদের দ্বারা যথাক্রমে দণ্ড ও দণ্ডত্ব 

গৃহীত হয় ॥ ১৯-২২॥ 

৬৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অননাধিন্যাংতাত্জ ঈভ্সভযববিনিহী সূ । 
মুসকলাশন্ুলি ব অলঘাত্সঅমনাঘি ইন্তুম |1২২0। 

“যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্য সমবায়িকারণ 

হয়।” ইহার দ্বারা বোধিত হয় যে সমবাযক়্িকারণত্ব কেবল দ্রব্যেরই সাধর্ম্য 

হয় অর্থাৎ দ্রব্যই সমবায়িকারণ হয়, অন্য পদাথ" সমবাক্িকারণ হয় না। 

যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে কার্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্যাধিকরণে দ্রব্যে তাদাত্ম্য 

সম্বন্ধে যে থাকে তাহাই সমবায়িকারণ বলিয়। কথিত হয়। অতএব 

দ্রব্য ভিন্ন অন্য পদার্থ সমবায়িকারণ হইতে পারে না। 

থে কারণটি স্বকার্য্যের সহিত অথব' ম্বকার্যের সময়ায়িকাঁরণের সহিত একই 

অধিকরণে--স্ব-সমায়িকারণে থাকে তাহাকে অসমবায়িকারণ বলে । নিতা- 

গুণভিন্ন সকল গুণ হইল ভাবাত্মক কাধ্যগুণ এবং কর্মমাত্রই ভাবাত্মক কাধ্য। 

এই ভাবাত্মক কাধ্যগুণ দুই প্রকার-_-কারণগুণোৎপন্ন ও অকারণগুপোৎপন্ন | 

যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়__সমবায়িকারণীভৃতদ্রব্গত গুণের ছারা 

উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে কারণগুণোতপন্ন গুণ কহে। যেমন তন্তরূপাদির 

দ্বারা পটরূপারদদি উৎপন্ন হয় বলিয়! পটরূপাদি হইল কারণগুণোৎপন্নগুণ | 

আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়-_সমবায়িকারণীভূতদ্রব্গত গুণের দ্বার! 
উৎপন্ন হয় না তাহাদিগকে অকারণগুণোংপন্ন গুণ বল! হয় । যেমন-_-ঘটের- 

পাকজরূপের প্রতি পাক হইল অসমবায়িকরণ। পাঁকজরূপের আশ্রয়-_-সম- 

বায্সিকারণীভূত ঘটাত্কদ্রব্গতশ্যামগুণের দ্বার উৎপয় হয় না বলিয়! পাঁকজ- 

রূপকে অকারণগুণোতপন্ন গুণ বলে । এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও শব এই গুণগুলির 

আশ্রয়ভৃত দ্রব্য আত্মা ও আকাশ নিত্য পদার্থ বলিয়! উহার কাহারও প্রতি- 

সমবায়িকারণ হয় না, এইজন্য জ্ঞানাদিগুণসমূহ অকারণগুণোধপন্ন বলিয়া 

গণ্য হয়। 

অসমবায়িকারণত্ব কেবল গুণ ও কর্মের সাধন্ম্য অর্থাং কেবল ভাবাত্মক 

কাধ্যগুণ ও কম্ম অসমবায়্িকারণ হয় ॥। কারণগুণোৎপন্ন গুণের অসমবায়ি- 

কারণত্বের উপপত্তির জন্যই যে কারণটি স্বকার্যের সমবায়িকারণের সহিত একই 

অধিকরণে--স্বসমবায়িকারণে থাকে তাহাকে অসমবাম্সিকারণ বলিয়া স্বীকার 

করা হয়। এইরূপ সমবায়িকারণের ছিষ্ভীয় লক্ষণ কর! হইল। এখানে স্বকার্যের 
সমবায়িকারণীভত দ্রব্যে পটাদিতে অসমবায়িকারণটি স্বসমবায়িসমবেতত্বসন্বদ্ধে 

প্রত্যক্ষখণ্ডমূ ৬৫ 
ব. বি./ভাষাপরিচ্ছ্া /৩৭.৫ 



থাকে, এবং একই অধিকরণে_স্বসমবায়িকারপীডূতদ্রব্যে তস্তপ্রভৃতিতে 
অসমবায়িকারপটি ও স্বকাধ্যের সমবায়িকারণীভূত পটাদি সমবায় সম্বন্ধে 
থাকে 1২৩ ॥ 

অনতাঘীনি। হছমে। যুঘাক্র্মীলি। আবনলাধিক্ঞাত্ঘাত যুঘা-ম্মমিল্সানা 

ঈঘচ্য লন্তু ঘুঘ-্ধল্তী: ভাঘমর্থ লিল লান্ঘর্ষল্। অনা অঘলনা যিক্কাহ্ঘান্থলি- 
অলাজিল্নজানিদংন লব্ধ: | লল স্বালাহীনামঅলনাধিক্কাহআাত্বতিহইওদি ( ল হালি: ) 
লাহঘামি ২২) 

“গুণকর্ম্ম” ইত্যাদি গ্রন্থের তাংপর্যযার্থ-_অসমবায়িকারণত্ব গুণ ও কর্ম ভিন্ন 

সকল পদার্থের বৈধর্থ্য কিন্তু গুণ ও কর্মের সাধন্ম্য নহে। অর্থাং অসমবান্সি- 

কারণত্ব গুণ ও কম্ম ভিন্ন যাবতীয় পদার্থে থাকিবে না, কিন্তু সকল গুণ ও কর্মে 

থাকিবে এইরূপ অভিমতও নৈয়ায়িকের নহে । সাধশ্ব্যপ্রকরণে বৈধর্্যকথন 

অসঙ্গত, এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-“অথবে"তি গ্রন্থ । অসমবায়িকারণ যে 

সকল বিশেষগুণ ও কন্মবিশেষ তাহাতে বর্তমান যে সত্তাভিন্ন গুণত্ব ও বশ্মত্ব 

জাতি সেই জাতিমত্বই অসমবায়িকারণত্ব শব্দের পারিভাষিক অর্থ । অতএব 

আ্মাদির বিশেষ গুণ নিত্যপদার্থ জ্ঞানাদি ও গগনপরিমাণে অসমবায়িকারণত্ব 

সাধারণতঃ না থাকিলেও উক্ত সাধন্ম্য লক্ষণে অব্যাপ্তি হইল না। যেহেতু 

গগনপরিমাণও আত্মাদির বিশেষ গুণ জ্ঞানাদিতে উক্ত পারিভাষিক অসমবায়ি- 

কারণত্ব আছে । কারণ গগনপরিমাণও আত্মাদির বিশেষ গুণ জ্ঞানাদি গুণ- 

পদার্থ হেতু গুণত্বজাতি বিশিষ্ট হইয়াছে । সুতরাং গগনপরিমাণ ও আত্ম।দির 
বিশেষ গুণ জ্ঞ।নাদিতে অব্যাপ্তিবারণের জন্য অসমবায়্িকারণত্বের উক্ত পারি- 

ভাষিক অর্থ কথিত হইল । উক্ত লক্ষণের ঘটক বৃত্তিত্ব ও জাতিমত্ব সমবায় 

সম্বন্ধে বলিতে হইবে । অন্যথায় কালিক সম্বন্ধে দ্রব্ত্বাদি লইয়! দ্রব্যে অতি- 

ব্যাপ্তি হইবে ॥ ২৩ ॥ 

অল্সঙ্গ লিজ্অন্রভ্দঞ্ন সানিবজ্তলিন্তীল্মব | 

ছিংঘাবীলাঁ লনালাল্নু বল্পত্ব-মুজনীহিলা 11২৬ 
অন্যত্র অর্থাং পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুর পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, 

আত্মা ও মন এই নিত্য দ্রব্যগুলি ভিন্ন যাবতীয় পদার্থের আশ্রিতত্ব সাধর্ম্য । 

কালিকবিশেষণত ভিন্ন সমবায়াদি যে কোন সম্বন্ধে বৃতিমত্ইই আশ্রিতত্ব শকের 

অর্থ । অন্যথায় কালিকবিশেষণতা সম্বন্ধে সকল বস্তই কালে থাকে এই নিয়ম- 

৬৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বশতঃই উক্ত নিত্যদ্রব্যসমৃহও কালিকবিশেষণতাদি সম্বন্ধে কালাদিতে থাকে 
বলিয়৷ আশ্রিতত্ব নিত্যদ্রব্যেরও সাধন্ম্য হইয়! পড়ে । | 

ক্ষিত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা বিশেষ করিয়! দ্রব্যের সাধন্দ্যের কথা বলিতেছেন-_ 

পৃথিবী প্রভৃতি নয়টি দ্রব্যের দ্রব্যত্ব বা দ্রব্যত্ববন্ত ও গুণযোগিত্ অর্থাৎ আশ্রিতত্ব 

বা গুণবত্ত সাধর্ম্য। গুণসমানাধিকরণ-দ্রব্যত্বব্যাপ্যপৃথিবীত্বাদি-জাতিমতত্ই 

গুণবত্ব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ । অতএব উপত্তিক্ষণ1বচ্ছিন্ন ঘটাদিতে গুপবস্তব 

রূপ সাধর্ম্যের ব্যাপ্তি হইল না ॥ ২৪ ॥ 

অল্য্নলি ৷ লিতযন্রজ্মাজি ঘহলাঘাক্কাহাতীলি শিহ্থায আগিলত্ব ভাঘম্্য নিক্সপঃ। 

আঙ্গিবল্ত্ত অলজামাহিঘজবল্্রল গুভিনতর্থ, নিহীমআলযা লিত্যালামছি জালাী দ্থনঃ । 

হহানী' লতঘহধীত নিহাচ্য আাঘজ্য নহত্ুদাতখবী- হিত্াহীলালিলি | জ্নচ্্ম্ ২৬) 

পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুর পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই 

সকল নিত্যদ্রব্য ভিন্ন যাবতীয় সেকল) বস্তরই আশ্রিতত্ব সাধর্ম্য । সমবায়াদি 

সম্বন্ধে বৃর্তিমত্বই আশ্রিতত্বশব্দের অর্থ । অন্যথায় কালিকবিশেষণতা সম্বন্ধে 

নিত্যদ্রব্য ও কালাদিতে থাকায় নিত্যদ্রব্যেরও আশ্রিতত্ব সাধর্ম্য হইয়া পড়ে । 

এখন বিশেষ করিয়! দ্রবোর সাধর্ম্যের কথ! বলিতে আরম্ভ করিতেছেন-- 

“ক্ষিত্যাদি” গ্রন্থের ছারা । ইহার অর্থ সুখবোধ্য হেতু সৃস্প্ট ॥ ২৪ ॥ 

সিবিস লা উজ: ঘনলী মল ত্নন্ব। 
অহা-ঘহ্বন-মুর্ণীত-ক্ষিনা-মাগ্সনা অলী |1২৭।। 

পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি দ্রব্যের পরত্ববত্ব, অপরত্ববস্ব, 

মূত্তত্ব, ক্রিয়াবত্ব ও বেগবস্থ ব। বেগাশ্রয়ত্ব এইগুলি সাধর্ম্য বলিয়া! কথিত । 
মূর্তত্ব-শব্দের অর্থ-অপকৃষ্টপরিমাণবত্ব । যে পরিমাণের সীম! আছে, সেই 
পরিমাণকে অপকৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিমাণ বলে । আকাশ, কাল, আত্মা ও দিক্ 

ইহাদের পরিমাণের সীমা নাই বলিয়া] উহার অপকৃষ্ট পরিমাঁণবান্ নহে । এই 
নিমিত্ত উহার! মৃর্তপদার্থ বলিয়! অভিহিত হইল না ॥ ২৫॥ 

হিলিহিলি। দৃিজ্যন্তীজীলাস্ুললা দহত্ানহঅনহল নূহ ক্ষিযানংর ঈবালতলস্ব 
বাছচ্যদ্। লন্ম বঙ্গ ঘতাকী দহতবলঘহ মা লীব্ঘল্ল, জঙ্গান্যাদিহিলি ভাভমমূ। 
ঘহআাহিতিলালাঘিক্কতা-ল্যতরভ্যাচ্মজালিলইলজভ্য লিবহিলত্ানূ। লূর্রতমঘন্ুচ্ত- 

নহ্লাঅনকতম। লম্ব বীঘামত, বাঝনাহ্িহিলাভজ ভ্ুনীভনি অনরৃচ্ঞজানানানূ। 

প্রতাক্ষখণ্ড মূ ৬৪ 



দুঙ্নননূ জচ্ঘত কম্দভনানাপিক্কতথ-ভ্যতজ্মাচ্-আলিলহলম্। নরবাজ্ণ নললহ্- 
স্লি-্রত্ঘততভ্যায়ে-আলিমততস্ব আাহ্ঘল্ ॥২এ। 

ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চদ্রব্যের সাধশ্থ্যের কথা বলিতেছেন--“ক্ষিতি” ইত্যাদি 

গ্রন্থের দ্বার1। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই পীচটি দ্রব্যের পরত্ববত্ব, 

অপরত্ববত্ব, মূর্ততব, ক্রিয়াবত্ব ও বেগবত্ব সাধর্্্য। পরত্ব ছুই প্রকার-_-দৈশিক 
পরত্ব অর্থাং দুরত্ব, আর কালিক পরত্ব অর্থাৎ জ্যোষ্ঠত্ব। এইভাবে অপরত্বও দুই 
প্রকার-দৈশিক অপরত্ব অর্থাং সন্নিকৃষ্টত্ব আর কালিক অপরত্ব অর্থাং 

কনিষ্ঠত্ব। যদি বল যে ঘটাদিতে কালিক পরত্ব ও অপরত্ব উৎপন্ন হয় নাই সেই 
ঘটাদিতে কালকৃত পরত্ব ও অপরত্ব রূপ সাধর্ম্্যের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ 

বণপিতে পার না। কারণ পরত্বাদ্দির সমানাধিকরণ অর্থাৎ পরত্বাদির সহিত 

একাধিকরণে বর্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্ব, ঘটত্বাদি জাতি, তাদৃশ জাতি- 

মত্বই পরত্বাপরত্ববত্ব শবের বিবক্ষিত অর্থ। উক্ত ঘটে পরত্বাদির অভাব 

থাকিলেও তাদৃশজাতিমত্ব থাকায় লক্ষণসমন্বয়হেতু অব্যাপ্তি হইল না। “পর- 

ত্বাদিসমানাধিকরণদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্্ এখানে “সমানাধিকরণ” পদার্থের 

ঘটক “বৃত্তি” ও “জাতিমত্্” সমবায় সম্বন্ধে বলিতে হইবে । অন্যথা আত্মতু 

কালকৃত পরত্বাধিকরণে ঘটাদিতে কালিকবিশেষণতা সম্বন্ধে বৃত্তি করে অথচ 

আত্মত্ব দ্রব্যত্বব্য।প্য জাতি বলিয়া গ্রাহ্য হওয়ায় এবং আত্মত্ববত্ব বা আত্মত্ 

আত্মাতে থাকায় আত্মাতে উক্ত পারিভাষিক পরত্বরূপ সাধশ্ম্যের অতিব্যাপ্তি 

হয়। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি এরূপ বলিলে আত্ত্ দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি 

হইলেও পরত্বাধিকরণে পৃথিব্যাদিতে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি করে ন৷ বলিয়। উক্ত 

অতিব্য।প্তি দুরীতবত হইল বাহয় না। এবং সমবায় সম্বন্ধে “জাতিমত্ত” এইবূপ 

না বলিলে জগ্যগুণাদিতে উক্ত পারিভাষিক সাধঙ্ম্যের অতিব্যাপ্তি হয় ; 

যেহেতু পরত্বাধিকরণে পৃথিব্যাদিতে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান অথচ দ্রব্যত্বব্যাপ্য- 

জাতি ঘটত্বার্দি হইয়াছে, সেই ঘটত্ববত্ব কালিক সম্বন্ধে জন্য গুপাদিতে 

থাকে । এখন সমবায় সম্বন্ধে “জাতিমত্ব” এরূপ বলিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় 

না। কারণ তাদ্বশ পারিভাষিক জাতিমত্তব অর্থাং ঘটত্ববত্ব সমবায় সম্বন্ধে 

জন্য গুণাদিতে থাকে না, কিন্ত ঘটাত্মক পৃথিবীতে থাকে । “জন্তানাং জনকো। 

কালঃ” এই কারিকানুসারতঃ নিত্য ও অনিত্য সকল বস্তই কাপিক সম্বন্ধে 
জন্য পদার্থে ও মহাকালে বর্তমান করে। এই নিমিতই “জন্যগুপাদিতেই” 

অতিব্যাপ্তি প্রদলিত হইয়াছে । 

৬৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



মূর্তত্ব শব্দের অর্থ--অপকৃষ্টপরিমাণবত্ধ । যে পরিমাণের সীমা আছে, 

সেই পরিমাণকেই অপকৃষ্ট অর্থাং ক্ষত্র পরিমাণ বলে। সেই অপকৃষ্ট 

পরিমাণবত্ব পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনের সাধন্্য বলিয়া অভিহিত হয়। 

আকাশ, কাল, আত।, দিক্ ও পরমাণু এইসকল বিভুপদার্থের পরিমাণ পৃথিবী 

প্রভৃতি জন্তপদার্থগত পরিমাণ অপেক্ষা অপকৃষ্ট অর্থাং ক্ষুদ্র নহে বলিয়া 

আকাশাদি পরিঘাণ অপকৃষ্ট পরিমাণবং নহে । 

পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থই বিড বলিয়! কথিত হয়। স্বৃতরাং 

আকাশাদি বিভ্তু মূত্তপদার্থ বলিয়া! গণ্য হইল না। অতএব অপকৃষ্টপরিমাণবস্তব 

শব্দের অর্থ__অবিভূবৃত্িপরিমাণবত্। এইজন্য বিভূ পদার্থে মূর্ভত্বরূপ সাধর্পোর 
অতিব্যাপ্তি হইল না । যে ঘটাদিতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় নাই বা মৃষলাদিতে বেগ 
উৎপন্ন হয় নাই, সেইস্থলে অব্যাপ্তিবারণের জন্য গ্রন্থকার-_“পুর্বববং” ইত্যাদি 

্রস্থসংবাদ উপস্থাপিত করিতেছেন। পূর্বববং অর্থাং পরত্বাদিবত্বস্থলে বিবক্ষিত 

অর্থের মত। কর্মের সমানাধিকরণ অর্থাং কর্মের সহিত একাধিকরণে বর্তমান 

ষে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পুথিবীত্বাদিজাতি তাদ্শ জাতিমত্ত্ই কর্মবস্ত্ব শব্দের বিবক্ষিত 

অর্থ। অতএব তাদ্বশ ঘটাদিতে ক্রিয়ার অভাব থাকিলেও তাদৃশ জাতিমত্ত 

থাকায় উৎপত্তিক্ষণবচ্ছিন্ন ঘটদিতে কর্মবত্বরূপ সাধর্ম্যের অব্যাপ্তি হইল ন1। 

বেগবত্বশব্দের অর্থ--বেগবিশিষ্ট পদার্থে বর্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদি 

জাতি তাদৃশ জাতিমত্ব। অতএব মুষলাদিতে বেগের অভাব থাকিলেও উক্ত 

পারিভাষিক বেগবত্ব বা তাদৃশজাতিমত্ব থাকায় মৃষলাদিতে বেগবত্বরূপ 

সাধশ্ম্যের অব্যাপ্তি হয় না ॥ ২৫ ॥ 

ন্বাতলাংমহিহা জভ্নালতর্ন হল লল্ব্। 
হিতসানি ঘত্থ শুনালি লকল্বাবি জবহানল্বিন্তি ॥২। 

কাল, আকাশ, আআ! ও দিক্ এই বিজু পদার্থসমূহের ক্ষিতি, জল, তেজঃ, 
বাম ও মন এই সর্বব মূর্ভপদার্থের সহিত সংযোগ থাকায় এবং পরমমহৎ 

পরিমাণ থাকায় উক্ত বিভূ পদার্থ গুলির সর্ববগতত্ব অর্থাৎ সর্ববমূর্ভসংযোগিত্ব ও 
পরমমহৃত্ববত্ব বা পরমমহতপরিমাপবত্ব সাধর্ময । ক্ষিতি, জল, তেজ?, বাম ও 

আকাশ এই পাঁচটি দ্রব্য ভূতপদার্থ বলিয়! তৃতত্ব উহাদের সাধশ্ম্য। আর 
ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু ইহারা ম্পর্শবান্ দ্রব্য বলিয়া স্পর্শবত্ব উহাদের 
সাধর্খ্য । তৃতত্ব শবের অর্থ__আত্ম ভিন্ন হইয়া বিশেষ গুপবন্ধ ॥ ২৬ ॥ 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৬৯ 



ক্লাটলি। ভ্ান্তন্ভাহাল্নহিহা ভর্বাতল ঘহলমহ্হত্ম ভাছচ্থনূ। বতলত 

অভ্তমৃ্রঅঘীবিততমূ, নহদনন্থংলম জালিতিহীন: আদক্ত্রনাঘঘহ্লাতাত্র না। 

ছ্রিাহীনি । ঘৃিভ্মনুবীজীতাযরান্তাহানাঁ মূলহললূ। বচ্ঘ লহ্িহিল্রিঘ-দ্াঙ্কানিহীন- 
হুচালহতদূ। আল সাত ভীন্ষিক্মসত্হাজনকণঘীয্জ্ন শ্রীচ্যম্। বল স্বানী ঘন 

হতাবি সত্মহ্ী বানভ্যাদি ভঘনীললালতিনতঅতানূ লন্রলি আহলনি লালিভ্মামি, লনা 

সতহ্থাত্িঘঘকঘাহিনিনি নহনাৎতাহী অভ্যামি') লহযানি ভকনঘীম্মবন্বান্। লক্লভঙাতা- 
ক্জাহআাল্লহাক্সিঘালা ল সহাত্তমূ। আখনা আংনান্থতিনিহীমহুঘাতততনূ। ন্মরলর্বীলি। 

দবঘিভ্যদুতীজীলাহুনা হহাতংনমূ ॥২ৎ॥ 
কাল, আকাশ, আত্মা ও দিকের সর্ববগততু ও পরমমহত্ব হইল সাধন্ম্্য 

সর্ববগতত্ব শবের অর্থ সর্বমূর্তসংযোশিত্ব, যেহেতু উক্ত কালাদি বিভু পদার্থ- 

সমুহের ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এইসকল মূর্ভপদার্থের সহিত সংযোগ 
আছে। পরমমহতৃত্ব জাতিবিশেষ বা অপকর্ষ পরিমাণত্বের অর্থাং ক্ষুদ্র 

পরিমাণত্বের অনাশ্রয়-_-পরমমহংপরিমাণত্বের আশ্রয় ষে পরিমাণতত্ব। 

ক্ষিত্যাদি-__পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাঁশ এই পীচটি দ্রব্য ত্বৃতপদার্থ 

বলিয়া ভূতত্ব উহাদেৰ সাধর্ম্য। ভূতত্ব শব্দের অর্থ বা লক্ষণ-_চক্ষরাদি পঞ্চ 
বহিরিক্দ্রিয়ের দ্বাবা গ্রাহা-_ প্রত্যক্ষযোগ্য যে রূপাদিবিশেষগুণ তদ্বত্ব। এই 

ততত্বলক্ষণের ঘটক “বহিঃ” পদানুপাদানে মনোগ্রাহজ্ঞানাদিবিশেষগুণবিশিষ্টে 

আত্মাতে ভূতত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এবং পরমাণুর বণ প্রত্যক্ষযোগ্য 

নহে বলিয়৷ বহিরিক্দ্রিয় গ্রাহাবিশেষগুণবত্থ পবমাণুতে অবৃত্িহেত পরমাণুতে 

ভূতত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, এই অব্যাপ্তিবাবণের জন্য বহিরিক্দিয়গ্রাহয জাতি- 

মদবিশেষগুণবন্তই ভূতত্বেরন্বপ স্বীকার করিতে হইবে । এখন রূপত্বজাতি গ্রহণ 
করিয়] পবমাথুৰপে লক্ষণসমন্বয় হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তি দূরীভূত হইল। 

বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহাজ।তিমংসংযোগাদিবিশিষ্টে কালাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের 
জন্য উক্ত তৃতত্ব লক্ষণে “বিশেষ” শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । “জ্ঞাত ঘট” 
জ্ঞানবিশিষ্ট ঘট এরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ঘটের সহিত লৌকিকসংযোগসম্ন্ধে 
বহিরিক্তিয্নচক্ষুঃ সম্বন্ধ বা সংযুক্ত হওয়ায় ঘটের লৌকিকপ্রত্যক্ষ হয়, আব 
চক্ষঃসংযুক্ত মনঃসংযুক্তাত্ম দমবেতজ্ঞানবিষয়ত্বরপ অলৌকিকজ্ঞালক্ষণসম্ব্ধে ' 
জ্ঞানের সহিত বহিরিক্তিয়চক্ষুঃ সম্বন্ধ হওয়ায় জ্ঞানের অলোকিক প্রত্যক্ষ হয়। 
অথব! চক্ষুঃসংযুক্ত-মনঃসংযুকাত্মসমবেত-জ্ঞানরূপ-অলোকিক জ্ঞানলক্ষণ সম্বন্ধে 

ঘটের বিশেষণীভূত-জ্ঞানের ও বহিরিক্্িয় চক্ষুঃ-গ্রাহা বা বহিরিজিয় জন্য, 

৭০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অথচ জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণও বটে, সুতরাং বহিরিজিয়-গ্রাহা-জ্ঞানরূপ- 

বিশেষগুণবন্ধ আত্মাতে থাকায় আত্মাতে ভূতত্লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এই 
অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিলেন-_“অত্র-গ্রাহাত্ব” ইত্যাদি । এই 
ভূতত্ব লক্ষণের ঘটক গ্রাহ্াত্ব শব্ের অর্থ-_লোৌকিকগ্রত্যক্ষের স্বূপযোগাত 
বুঝিতে হইবে । এখন “জ্ঞাত ঘট” জ্ঞানবিশিষ্ট ঘট ইত্যাকারক চাক্ষুষ গ্রত্যক্ষে 
ঘটের বিশেষণ-জ্ঞান চক্ষুরিজ্র্িয়ের গ্রাহাবস্ত নহে বলিয়! জ্ঞানের সংযোগাদি 
লৌকিক সম্বন্ধে চক্ষরিজ্্রিয়ের সহিত সন্বন্ধ হয় নাই, স্বতরাং ঘটের বিশেষণীভূত 
জ্ঞান বাহিরিক্ত্িয় জন্য হইলেও বাহিরিন্দররিয় জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষের স্ববপযোগ্য 
বিশেষগুণ নয় বলিয়৷ আত্মাতে ভূতত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। এবং 

প্রত্যক্ষের অবিষয় যে রূপাদি সেই বূপাদিবিশিষ্ট পরমাণু প্রভৃতিতেও অব্যাপ্তি 

অপসারিত হইল। যেহেতু পরমাপুগতরূপের ও স্বরূপযোগ্যতা আছে, কেবল 
মহত্বরূপ প্রত্যক্ষের অন্যতম কারণের অসন্পিধান বা অবিদ্যমানবশতঃই পরমাণুর 

প্রত্যক্ষ হয় না। অথব। আত্মাতে অবিদ্যমান যে বিশেষগুণ, সেই বিশেষ 

গুণবত্বই ভূতত্বের লক্ষণ বা অর্থ । দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব গ্রহণ করিয়৷ মনে 

অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য এই কল্পে “ভূতত্ব” লক্ষণের ঘটক “বিশেষ-গুণ” এই 

ংশ নিবিষ্ট হইয়াছে । পৃথিবী, জল, তেজ? ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যের 
স্পর্শগুণ বলিয়। স্পর্শবত্ব উহাদের সাধর্শ্য ॥ ২৬ ॥ 

বত্যাংজমহননঘু ভ্যানঘাক্গাহা হাবীহ্গালু। 
অভ্সান্যনুলি: হালিক্ষী লিহীনযূগ ইচ্দন |।২৩|। 

পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্য হইতে যাবতীয় (সকল) জন্থাদ্রব্য 

উৎপন্ন হয় বলিয়৷ দ্রব্যারস্তকত্ব ব৷ দ্রব্যজনকত্ব-_দ্রব্যের সমবায়িকারণত্ব উক্ত 

দ্রব্যচতুষ্টয়ের সাধন্ম্য । আকাশের বিশেষগুণ-শব্দ ও আত্মার বিশেষগুণ-_ 
জ্বানাদি অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থ এবং ক্ষণিক, এইজন্য অব্যাপ্যবৃত্তিবিশেষগুণবত্ধ ও 

ক্ষণিক বিশেষগুণবন্ধ আকাশও আত্মার সাধশ্্য । যে পদার্থ একই অধিকরণে 

একদেশে থাকে এবং অপরদেশে তাহার অভাব থাকে, অথব। এক সময়ে থাকে 

এবং অন্ত সময়ে তাহার অভাব থাকে তাহ! অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থ বলিয়। অভিহিত 

হয়। যথা কপি সংযোগ বৃক্ষের অগ্রদেশে আছে এবং বৃক্ষের মূলদেশে কপি- 
সংযোগের অভাব আছে বলিয়া কপিসংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়। কথিত 

হয়। সেইরূপ যে শব শ্রোত্রাকাশে থাকে, পটাকাঁশে সেই শব্দের অভাব 
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থাকে বলিয়া শব্ধ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়! গণ্য হয়। আত্মাতে যে জ্ঞানাদি 

এক সময়ে উৎপন্ন হয়, অন্য সময়ে আত্মাতে সেই জ্ঞানাদদির অভাব থাকে, 

আবার যে জ্ঞানাদি যে শরীরাবচ্ছেদে থাকে, অন্ত শরীরাবচ্ছেদে সেই 
জ্ঞানার্দির অভাব থাকে বলিয়। জ্ঞানাদিও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া] পরিগণিত হয়। 

নৈয়ায়িক অব্যাপ্যবৃত্তির লক্ষণ করিয়াছেন-_স্বাধিকরণবৃত্ত/ত)স্তাভাবপ্ুতি- 

যোশিত্রমব্যাপ্যবৃত্তিত্ম্। 

যাহা দ্বিতীয় ক্ষণের অধিক সময় থাকে ন! তাহাকে ক্ষণিক বলে ॥ ২৭ ॥ 

নুযাহম হলি | ঘৃথিভ্যনূজী রানু তত ন্যাহমন্তততরমূ । ল ন্ব লতযানা- 

হক ঘহাকী অভ্ঘামিঃ, লভজললািল্ঞাহান্জি-লভ্যক্রত্যাচ্ঘপানিলংনভয লিনহিল- 
₹বানু। আখাক্কাহা হাকীহিঘালিলি। আন্কাহাবনলানভ্যাত্যনুজি-হপিক্কনিহীমযুঘাতরংল 

আগম্যলিঅশ্ব:। আচ্কাহাহ্া নিহীমযুতা: হাভ্হ:। ঝ ন্থান্যাতযন্থলি । যন ্কিস্ি্তভভ ইন 

হাল্ছ তন্ত্ণ, লা অল্যাত্রভ্ভল লহ্মাঅহগাদি জনান। ছ্রািন্ধতত্্ নুনীঘহাজ- 

নুভি্লঘসলিঘীবিত্্ম্।  আীঘনিষুলিহীম-ঘুতালাঁ ভতীলংন্লি-নিহীনযুজনাহযত্ান 

সমমহাভহর ভ্রিনীঘহাভইল লাহা: | হত *আানাভীলামঘি। হ্ানাহিকি হি ঘহা 

ন্বাংদনিনিঘী হাহীহান্বজ্ভ ইনীন্ঘঘব, বা ঘত্রা্বনভইল লহুলানীওধধিন। ঘন 
হ্যানাহিক্ষনি হাঘানযান্রখ্াযি । হু্খত্ব অভ্যাপেগ্তলিলিহীন ঘুততা্ হাঘাল্তিহীন- 

মুঘজনঅস্থাখব: । দৃৃঘিত্যানী কঘাছিনিহীমহুতজীওববীব্রলী5জ্যাঘনুলীবুকদ্ । দ্ৃতিভ্যাহী 
অভ্যাচ্যন্থভি: অঘীবাছংির্নীলি নিহীম-ুধীত্জম্। ন ম্ব ভঘাহীলালঘি নহান্তিন্ 

নবীধহাী লাহাবকমনাল্ হাতাকলিহীমযুতনততর ছবঘাী আলিভ্মামদিলি ল্াক্যমূ।) 
ন্ত'ঘানভিঅন্যানৃলিআলিললিহীনঘুতজতরব্ভঘ জহ্প্বতা। অইহান্ুভি: হাঘালয 

লিলি, হাণান্নন্তুচ্ঘেন্ত ল ক্ষিদণি অল্যস্বালাহ্কি লিগ্ঘলি, ৃনআহিঙ্গল্ত্ হাতান্তন্তুচ্তষ 

ভখাঘিল্যনি দাহ অর্ঘবী হলি লক্ত্তুবাঘ: | ইন্ংহথানংঞ অন্তু:হাঘান্থনিআাহ্-স্বানতলজ্ঞ 
নহ-দ্ুভিআান্-__-অন্বত্যুকন্। যি আন্কাহা-আত্রান্দলী: ভাঘম্যমূ , হা জল্ঘলি ন 

ইঘমৃ। অমাহিক্ষলাহাঘ জথাঘালল্জঘান। দহললহটঘজস তাহো যুআহতানু, 

ন্তশ্ব্ধণী জিংআানীলা লাহাফ্যুঘবনানূ, লিজ্লাহীনানদি লখাব্বানু,লহলাআমনিহীঘলি। 

সিহাতনূলিংত লা নান্ঘমূ। হভভাবাহিক্কমাহা আংদনি ভহাতঘলল্তত: ॥২৩॥ 

পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রবা দ্রব্যের সমবায়িকারণ বলিয়া 
উক্ত দ্রব্যচতুষ্টয়ের প্রব্যারস্তকত্ব বা! দ্রব্যের সমবায়িকারণত্ব হইল সাবর্শ্য। 

যদি বল পাধিব দ্রব্য ঘট হইতে দ্রব্যাস্তরের উৎপত্তি হয় না বলিয়া! দ্রব্যের 
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অনারস্তক ঘটাদিতে পৃথিবীগত দ্রব্যারস্তকত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ 

বলিতে পার না। কারণ দ্রব্যের সমবায়িকারণীডুতে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও 

বামু এই দ্রব্য চতুষ্টয়ে বর্তমান যে দ্রবাত্বব্যাপ্য__পুথিবীত্ব, জলত্ব, তেজজ্ত্র ও 
বামুত্ব জাতি সেই জাতিমত্ত্ই দ্রব্যারস্তকত্ব শব্ের বিবক্ষিত অর্থ । ঘটাদি 
দ্রবোর সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যে কপালাদিতে বর্ভমান যে দ্রব্ত্বব্ঠাপ্য 

পৃথিবীত্ব! দি জাতি, তাদৃশ জাতিমত্ত্ব ঘটাদিতে থাকায় উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। 

অথাকাশ ইতি । আকাশ ও সকল জীবাত্মার সাধর্্্য অব্যাপ্যবৃত্তি-বিশেষ 

গুণবত্ত এবং ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত। আকশের বিশেষগুণ তইল শব, শব্দ 

অব্যাপ্যবৃত্তি, যেহেতু যে সময়ে আকাশের যে দেশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই 

সময়ে অ।কাশের অন্থদেশে স্ইে শব্দের অভাব থাকে । দ্বিতীয়ক্ষণে যে 

পদার্থ বিনষ্ট হয় সেই পদার্থ ক্ষণিক এই কথা বৌদ্ধের বলিয়! থাকেন। 

কিন্ত ন্যায় বৈশেষিকগণ উক্ত বৌদ্ধমত স্বাকার করেন না। এইজন্য বিশ্বনাথ 

“ক্ষণিক” শব্দের অর্থ বলিতেছেন--“ক্ষণিকত্বঞ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । 

যে বস্তর ব! পদার্থের ধ্বংস তৃতীয়ক্ষণে বৃত্তি করে, সেই ধ্বংসের প্রতিযোগী 

স্ষণিক বলিয়' কথিত হয় ॥। যে পদার্থ দ্বিতীয়ক্ষণের অধিক সময় থাকে না 

তাহাই ক্ষণিক বলিয়া গণ্য ইহাই ফলিতার্থ। কাল, আকাশ ও আত্মা এই 

বিভ্বু দ্রব্যের প্রত্যক্ষ যোগ্য-বিশেষগুণসমূহ নিজের অব্যবহিত পরক্ষণে ( উৎপন্ন ) 
ভাবিপ্রত্যক্ষযোগ্যবিশেষগুণান্তর দ্বার! নাশ্য বলিয়। দ্বিতীয় শবের দ্বার প্রথম 

শব্দের নাশ হয়। এইরূপ জ্ঞান ইচ্ছ! প্রভৃতিও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয় বুঝিতে 

হইবে । কারণ যে সময়ে বিভৃ--জীবাত্মাতে শরীর।বচ্ছেদে যে জ্ঞান ইচ্ছা! 
প্রভৃতি বিশেষগুণসমূহ উৎপন্ন হয় সেই সময়ে ঘটাদিঅবচ্ছেদে জীবাত্মাতে সেই 

জ্ঞান ইচ্ছ' প্রভৃতি বিশেষগুণগুলির অভাব থাকে । এবং জ্ঞ।ন ইচ্ছা! প্রভৃতি 

বিভ্বু দ্রব্যের বিশেষ গুণসমৃহও দ্বিক্ষণস্থায়ী হয়। এইরূপে শব ও জ্ঞানাদির 
অব্যাপ্যবৃত্তিত্বও ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় আকাশ ও আত্মার অব্যাপ্যবৃত্তি - 

বিশেষগুণবন্ধ এবং ক্ষণিকবিশেষ-গুণবত্ব সাধন্্য সিদ্ধ হইল । যদি আকাশ ও 

আত্মার সাধন্শ্য কেবল বিশেষ-গুপবত্ব এইরূপ কথিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবী 

প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হইত। এইজন্য “অব্যাপ্যবৃত্তি” এই বিশেষণাংশ 

বিশেম্ীত্বতবিশেষগুণে প্রদত্ত হইয়াছে । তথাচ পৃথিব্যাদিগতরূপার্দি বিশেষ- 

গুণসমৃহব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়। অব্যাপ্যবৃত্তির অভা'বহেতু পৃথিবী প্রভৃতিতে অব্যাপ্য- 

বৃত্তি-বিশেষগুণবন্ব না থাকায় অতিব্যপ্তি হইল না। যদি আকাশও আত্মার 
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সাধর্শ্য অব্যাপ্যবৃত্তি-গুণবন্ব এইরূপ বলা হইত, তাহা হইলে পৃথিব্যাদিতে 

অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিগুণ থাকায় পৃথিব্যাদিতে উক্ত সাধশ্ম্য লক্ষণের অতি- 

ব্যাপ্তি হইত। সুতরাং এই অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত “বিশেষগুণ” এই কথা 

উক্ত সাধর্ম্যলক্ষণে বল! হইয়াছে । পৃথিব্যাদিবৃত্তি সংযোগাদিগুণসমূহ 

অব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও বিশেষগুণপদব[চ্য নহে বলিয়। পৃথিবী প্রভৃতিতে অতি- 

ব্যাপ্তি হইল ন!। যদ্দি বল রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষগুণসমূহের কোন সময়ে 

তৃতীয়ক্ষণে বিনাশ সম্ভবহেতু ক্ষণিকবিশেষগুণবন্ত পৃথিবী প্রভৃতিতে থাকায় 
পৃথিব্যাদিতে উক্ত সাধন্ম্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এইরূপ বলিতে পার না। 

কারণ চতুর্থক্ষণ পথ্যন্ত স্থায়ী যে সকল জন্য পদার্থ ঘটপটাদি, সেইসকল জন্য 

পদার্থ ঘটপটাদিতে অবর্তমান যে জ্ঞানত্বাদিজাঁতি, সেইজ্ঞানত্বাদিজাতিবিশিষ্ট 

যে বিশেষগুণজ্ঞানাদি তাদৃশবিশেষগুণবত্বই ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত শবের 

পারিভাষিক অর্থ। “অয়মেকঃ অয়মেক” অর্থাং ইহ! একটি ইহা একটি 

ইত্যাকারকভ্ঞান দ্বার যে দ্বিত্বাদিসংখ্যা উৎপন্ন হয় তাহাই অপেক্ষাবুদ্ধি বলিয়। 

কথিত হয়। এই অপেক্ষাবুদ্ধি ত্রিক্ষণস্থ।য়ী। কোন জন্য জ্ঞানাদি ক্ষণচতুষটয়- 
স্থায়ী হয় না। এই নিমিত্ত ত্রিক্ষণবৃত্তিজন্াবৃত্তিজাতি” ইত্যাদিভাবে 

কথিত হইলে জ্ঞানত্বাদি জাতি সংগৃহীত হয় না বলিয়৷ “চতুঃক্ষণবৃতিজন্যাবৃত্তি 

জাতি ইত্যাদিভাবে উক্ত হইয়াছে । অতএব চতুর্থক্ষণস্থ।য়ী যে সকল জন্য 
পদার্থ ঘটপটাদি, সেইপকল জন্য পদার্থ ঘটপটাদিতে অবর্তমান জাতিপদের 

দ্বার] জ্ঞানত্বাদি বোধিত বা গৃহীত হয়। কিন্তু রূপত্বাদিজাতি চতুর্থক্ষণ- 

স্থবায়িবপাদিতে বর্তমান করে বলিয়া চতুঃক্ষণবৃততি-জন্যাবৃত্তি জাতি পদের 

দ্বার! রূপত্বাদি জাতি বোধিত বা গৃহীত হয় না বলিয়৷ উক্ত পারিভাষিক 

ক্ষণিকবিশেষগুণবন্ধ পৃথিবী প্রভূতিতে অবৃত্তি বা অবর্তভমানহেতু পূর্ববোজ্ত 

পৃথিব্যাদিতে অতিব্যাপ্তি দূরীভূত হয়। ঈশ্বরেব জ্ঞান ক্ষণচতুষটয়স্থায়ী 
বা চতুর্থক্ষণবৃত্তি এবং জ্ঞানত্ব ঈশ্বরবৃত্িজ্ঞানেও থাকে বলিয়! উক্ত 

সাধন্ম্য লক্ষণে “জন্য” শব প্রদত্ত হইয়াছে । জন্য শব নিবেশ না করিলে 

আত্মাতে অব্যাপ্তি হয়। কারণ ঈশ্বরের জ্ঞান ইচ্ছ! প্রভৃতি গুণসমৃহ চতুর্থক্ষণ- 

বৃত্তি বলিয়? চতুর্থক্ষণবৃত্তি পদার্থ যে উক্তজ্ঞানাদি, সেই জ্ঞানাদিপদার্থে অবৃতি- 
জাতিপদের দ্বার জ্ঞানত্বাদি জাতি গৃহীত হইল না, কিন্ত দেষত্বাদি জাতি 

গৃহীত হয়, তদ্দিশিষটত্ব বা! দ্বেষত্ববত্ব ঈশ্বরে থাকে না। উক্ত সাধর্স্য লক্ষণে 
“জন্য” শব নিবেশ করিলে আত্মাতে উক্ত সাধর্থ্্য লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। 
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যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান জহ্যপদার্থ নয় বলিয়া চতুঃক্ষণবৃতিজন্যাবৃতিজাতিপদের 
দ্বারা জ্ঞানত্বাদি সংগৃহীত হইল এবং সেই জ্ঞানত্বাদিবত্ব আত্মাতে থাকে । 

যদি ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ব আকাশ ও জীবাত্মার সাধর্থ্য হয়, তাহা হইলে 

পারিভাষিক ক্ষণিকবিশেষগুণবত্বলক্ষণের ঘটক “জন্য” শব্দ নিবেশের 

প্রয়োজন করে না। কারণ দ্বেষ ঈশ্বরে না থাকিলেও জীবাত্মাতে আছে । 

সেই ছেযত্বাদি জাতিকে লইয়৷ লক্ষণসমন্থয় হইবে । ঈশ্বরের জ্ঞানাদি ক্ষণ- 

চতুইয়স্থায়ী বলিয়া চতুর্থক্ষণবৃতি পদার্থে অবর্তমান জাতিশবের দ্বার] জ্ঞান- 
ত্বাদিজাতি সংগৃহীত হয় ন1। কিন্তু ঈশ্বরে দ্বেষ না থাকায় চতুর্থক্ষণরৃততি 
পদার্থে অবর্তমান জাতি শবের ছার ছ্েষত্াদি জাতি গৃহীত হয়, তছ্িশিষ 

বিশেষগুণ জীবাত্মাতে থাকায় লক্ষণ সঙ্গতি হয়। ইহাই ফলিতার্থ । 

পারিভাষিক ক্ষণিকাবিশেষগুণবত্ব লক্ষণের ঘটক “বিশেষ” শবটির ব্যাবৃততি 

বিশ্বনাথ দেখাইতেছেন-__-“পরমমহত্ব” ইত্যাদি গ্রস্থদ্বার! ॥ চতুর্থক্ষণবৃত্তি যে 

জন্য দ্রব্য ঘটপটাদি, সেইজন্য দ্রব্য ঘটপটাদিতে অবর্তমান যে জাতি পরমমহত্ৃত্ব 

তাদ্ুশজাতি মদ্গুণ পরমমহত্ব, সেই পরমমহত্ব দিক্ ও কালে থাকে বলিয়। দিকৃ 

ও কালে উক্ত সাধন্ম্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় এবং ধাহার। দ্বিত্বা ত্রিতু প্রভৃতি 

সংখ্যাসমূহের চতুর্থক্ষণে ধ্বংস স্বীকার করেন, তাহাদের মতে চতুর্থক্ষণবৃত্তি- 
জন্যারৃত্তি জাতিমং পদের ছার! ছিত্বাদিগুণসকল সংগৃহীত হয়, এবং সেই ছিতাদি- 

গুণগুলি ঘটপটাদিতে থাকায় ঘটপটাদিতে উক্ত সাধর্ম্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি 

হয়। এখন উক্ত পারিভাষিকসাম্ম্যলক্ষণে “বিশেষ” শবনিবেশ করিলে উক্ত 

অতিব্যাপ্তিদ্বয় তিরোহিত হইবে । কারণ পরমমহত্বও দ্বেষতাদি সংখ্যাসমূহ 

“বিশেষগুণ” পদবাচ্য নহে বলিয়া চতুর্থক্ষণবৃতিজন্যাবৃত্তিজা তিমদ্বিশেষগুণ 

শবের দ্বারা পরমমহত্ব ও দিত্বাদি সংখ্যাসমূহ গৃহীত হইল না। অথবা] উক্ত 
সাধশ্ম্য লক্ষণে “চতুঃক্ষণরৃত্তি” স্থলে “ত্রিক্ষণবৃত্তি” নিবেশ করিয়া লক্ষণ 

বলিতে হইবে । “ত্রিক্ষণবৃত্তিজন্যাবৃত্তিজাতিমদ্বিশেষগুণবত্ব” এরূপ উক্ত সাধর্থ্য 
লক্ষণ বলিতে হইবে । তাদৃশজাতিপদের দ্বার] জ্ঞানত্ব ইচ্ছাত্ব প্রভৃতি সংগৃহীত 

হইল এবং তাদ্বশজাতিমদ্বিশেষগুণবন্ধ বা জ্ঞানেচ্ছাদিবত্ব আত্মাতে থাকায় 

উক্ত সাধন্ম্য লক্ষণের সঙ্গতি হইল ॥ ২৭ ॥ 

ভন-লনত-সংসহানীনি আব সঘসঙ্গিক্গমূ | 
মুহণী দ্র নবী দ্রমীল'লিলিন্ী রন: ২৫1 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৭৫ 



পৃথিবী, জল ও তেজঃ এই প্রথম তিনটি দ্রব্য রূপবদ্ দ্রবত্ববং ও প্রত্যক্ষের 

বিষয় বলিয়া রূপবত্, দ্রব্যত্ববত্ব ও প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব উক্ত প্রব্যজ্য়ের সাধর্্্য | 

পৃথিবী ও জল এই দুইটি দ্রবো গুরু ও রস থাকে বলিয়। উক্ত দ্রব্যদ্য়ের 

সাধর্শ্য গুকত্ব ও রসবত্ব। পৃথিবী ও তেজ? ( বহি ) এই দুইটি দ্রব্যের দ্রবত্ব, 

নিমিত্ত বা কারণজন্য হয় বলিয়। উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের সাধন্ম্য নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববত্ত 

॥২৮॥ 

ভবলি। দৃথিত্যবিঅবা ঘন নত সব্সহালিমঘতত্ব অধর, । ল ম্ব 
্ঙ্থহাহীনাঁ নত্জন-নদাবভখ-অন্ত হচ্নআহ্ন জনন'নি ক্ষি লানমিলি হান্ঘল্? লগ্গাণি 
বজভ্কলঈল কণান্ুলালালু। ঘল নাহল্রালীনদ্বথিভীসক্তবজীমামালালণি ঘৃপ্রিম্বীল্ত্াহিলা 

জঘান্তুনান লীচ্যম্ । ন ন্ম ঘহানী হণীপ্তনতাঁহিসিন্ল বজধি ন্ন লতরতনতরঅলভ্যামলিলি 

নান্ছযমূ, লনহত্রপতুগ্থতি অভ্যত্রভ্ঘাচমআালিলক্নহস ভিঅহিলতানু। গুলনীমস্ূলিমু 

দ্ৃখিত্রীন্ু অন্তু হুলজ্্গাহী সবি নন হলভনান্ লস নন দৃখির্নীআাহিজকানু লহাহাষ 

অভ্ত্গ তহাগভানল্লয । লন্ম সংঘহ্াতিনঘত্ন ঘহলাঘত্রান্থী অন্যামমূ, অলিল্যামস্ত 

নাকী হুলি অ্রাভযমূ, ্থান্যনভীক্ষিক্কসব্যহাজিঘঘন্থলি-জ্যবঅভ্যাচমজালিনংভ্য 
লিত্রছিতিত্তান। আক্নল্মলিভসামিন্াহঘাষ ল্থাঞ্কনি । যুহতথী হুনি। ঘুভতনতত্্ 

ব্ধনংলস্ব ঘৃখি্লীঅকতবীহিত্ৰশ্ব;। ল ন্ন দ্লাঘান্রিযাীনা লামল্রানীন-নাধিনাহিমাবালাস্ব 

হাব্িনংন ক্কি নানলিলি আ্বামূ, নঙ্গাঘি ঘৃযিনীতলাহিনা লত্ন্তলালানু। লমীহিলি। 

দুখিত্রী বউঅলীহিবষখ: | ল স্ব উলিভিন্ক-রনবরবন্ত ঘত্তাবীলন্ঘাহী ল্লান্যামনিলি ন্বাভযমূ। 
লমিতিক লন্ব-অলালাছিকত লন্যত্রত্যাণ্আালিলালভ্য নিঅহিলতলানু ॥২৫। 

পৃথিবী, জল ও তেজ? এই তিনটি দ্রব্যের সাধর্ম্য হইল রূপবত্ব, দ্রবত্ববন্তুও 

প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব । যদি বল অক্ষিগোলকান্তরগততেজংস্বরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয। যে 
সন্ময় পাত্রে দ্রব্য ভা হয় সেই স্বন্মপ় পাত্রস্থিত বহি ও বাম্প এই তিনটি দ্রব্যে 

যে রূপ আছে সে বিষয়ে প্রমাণ কি? কোন প্রমাণই তো পরিলক্ষিত হয় না। 

এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ চক্ষুরিজ্র্িয় রূপবান্ যেহেতু উহা তেজঃ- 

পদার্থ, যেমন বহ্িতে রূপ আছে বলিয় বহি রূপবান্ এই অনুমানের ছারা 
চক্ষুরিজ্দ্রিয়ে রূপের সিদ্ধি হয় । এইরূপে বাম্ুর দ্বারা আনীত অর্থাৎ বামুতে 

ভাসমান পৃথিবী, জল ও তেজঃকণারূপবিশিষ্ট, যেহেতু উহাদের ভিতরে 

পৃথিবীত্ব, জলত্ব ও তেজন্ত্ব ধশ্ম আছে এইরূপ অনুমানের দ্বার! পৃথিবী, জল ও 
তেজোভাগের রূপের সিদ্ধি বোধিত হয়। যদি বল ঘটাদিদ্রব্যে এবং গলিত 

সুবর্ণাদি ভিন্ন তেজঃ পদার্থে দ্রবত্ব না থাকায় ঘটাদি দ্রব্যেরও গলিত স্বর্ণাদি 

৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ভিন্ন তেজঃপদার্থের সাধর্থ্য দ্রবত্ববত্ব হয় না, সৃতরাং পৃথিবী ও তেজঃ পদার্থে 

দ্রবত্ববত্বরূপ সাধন্দ্যের অব্যাপ্তি হয়। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ 

দ্রবত্ববিশিষে ঘ্ৃততৈলাদিক্ষিতিতে, জলে, ও গলিত স্বর্ণাদিতেজঃপদার্থে বর্তমান 

ঘে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদি জাতি, তাদৃশজাতিমত্বই দ্রবত্ববত্ত শবের বিবক্ষিত 

অর্থ। দ্বৃততৈলাদি পৃথিবীতে, জলে ও গলিত সুবর্ণাদি তেজঃপদার্থে দ্রবত্ব 
থাকায় এবং দ্রবত্ববিশিষ্টে পৃথিব্যাদি সেইসকল পদার্থে বর্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য 

পৃথিবীত্বাদিজাতি, সেই পৃথিবীত্ব। দিজাতিমত্তব ঘটাদি দ্রব্যে এবং গলিত স্বর্ণাদি 

ভিন্ন তেজঃপদ!র্থে থাকায় ঘটাদিতে ও গলিত সুবর্ণ ভিন্ন তেজঃপদার্থে উক্ত 
সাধর্্্য লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল না। যদি বল অগ্রত্যক্ষভৃত পরমাণু ও দ্বণুক 

দ্রব্যে প্রত্যক্ষ বিষয়ত্ব থাকে না বলিয়। পৃথিব্যাদি দ্রব্যে উক্ত সাধশ্ম্য লক্ষণের 

অব্যাপ্তি হয় এবং অদ্রব্য রূপ ও রস গ্রভৃতি গুণ পদার্থে প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব থাকায় 

উক্ত গুণপদার্থে উক্ত সাধর্ম্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এরূপ কথা বলিতে 

পার না। কারণ চাক্ষুষলোকিক প্রত্যক্ষের বিষয় যে ঘটপটাদি দ্রব্য, সেই 
ঘটপটাদি দ্রব্যে বর্তমান যে ত্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদিজাতি তাদ্ৃশজাতিমতুই 

প্রত্যক্ষবিষয়ত্বশবের বিবক্ষিত অর্থ। অতএব অপ্রত্ক্ষভৃত পরমাণু ও দ্বণুক 
প্রভৃতি দ্রব্যে তাদৃশপৃথিবীত্বাদিজাতিমত্ব থাকায় অপ্রত)ক্ষভূত পরমাণু প্রভৃতি 

দ্রব্যে উক্ত পারিভাষিক সাধর্ম্য লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। এবং অদ্রব্যততে 

রূপরসাদিগুণপদার্থে তাদৃশপৃথিবীত্বাদিজাতিমত্ব না থাকায় অদ্রব্যভূতরূপরসা দি- 

গুণে উক্ত সাধর্ম্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু রূপত্বাদি দ্রব্যত্বব্যাপ্য 

জাতি বলিয়া পরিগণিত নহে। পারিভাষিক প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব লক্ষণের ঘটক 

“চাক্ষুষলৌকিক” শবটি নিবেশ না করিয়। প্রত্যক্ষবিষয়বৃতি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য- 

জাতিমত্ব এরূপ বলিলে মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় যে আত্ম, সেই আত্মাতে বর্তমান 

যে দ্রব্ত্বব্যাপ্য আত্মত্বজাতি, সেই আত্মত্বজাতিমত্ব আত্ম (তে থাকায় আত্মাতে 

উক্ত পারিভাষিক প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব রূপ সাধর্শ্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই 

আত্মাতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত পারিভাষিকসাধন্ম্য লক্ষণে “চাক্ষুষ- 

লৌকিক” এই অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। চাক্ষুবলোকিকপ্রত্যক্ষের 

বিষন্নরৃতি-দ্রব্যত্বব্যাপ্জাতিপদের দ্বার। আত্মত্ব গৃহীত হইল ন। কিন্ত 

পৃথিবীত্বাদি গৃহীত হইল, এ পৃথিবীত্বাদিজাতি আত্মাতে ন! থাকায় আত্মাতে 
উক্ত পারিভাষিকসাধর্ম্যলক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় আত্মাতে অতিব্যাপ্তি 

হইল না। 

প্রতাক্ষধণ্ডম্ ৭৭ 



উক্ত পারিভাষিক -সাধর্ম্্য লক্ষণে “লৌকিক” এই অংশ নিবেশ না করিলে 

বাম়ুতে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ অলোৌকিকসন্লিকর্ষজন্য বা জ্ঞানলক্ষপাজন্ত 

“ঘট বায়ুবিশিষ্ট” ইত্যাকারক বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষস্থলে তাদৃশ প্রত্যক্ষবিষয়বৃতি 
দ্রব্ত্বব্যাপ্যজাতি পদের দ্বার! বায়ুত্ব গৃহীত হয়, এ বামুত্বজাতি বাম্ুতে থাকে । 

কিন্তু “লৌকিক” এই অংশ নিবেশ করিলে বাম়ুতে অতিব্যাপ্তি হয় না । কারণ 
লোকিক-প্রত্যক্ষবিষয়বৃতি-দ্রব্যত্বব্যাপ্জাতি পদের দ্বার! বামুত্ব গৃহীত হয় না, 
কিন্ত পৃথিবীত্বাদি গৃহীত হয়, এ পৃথিবীত্বাদিজাতি বায়ুতে না থাকায় লক্ষণ 
সমন্বয় হয় না। 

গুরূণীইতি। গুরুত্ববত্ব ও রসবত্ব পৃথিবী ও জলের সাধন্ম্য। যদি বল 

ঘ্রাণেক্ত্িয়ে, রসনেত্ডরিয়ে, বায়ু দ্বারা আনীত অর্থাৎ বায়ুতে ভাসমান পার্থিব- 
ভাগে ও জলভাগে যে রস আছে সে বিষয়ে প্রমাণ কিঃ অর্থাৎ ঘ্বাণেজ্িয়, 

রসনেত্ড্িয়, বাম দ্বারা আনীত পাধিবভাগ ও জলভাগ ইহাদিগের রসবিশিষ্টত্বে 
প্রমাণ কি? কোন প্রমাণই তে। পরিলক্ষিত হয় ন!। এরূপ শঙ্কা করিতে 

পার না। কারণ ঘ্রাণেন্দ্িয়াদিস্থলেও পৃথিবীত্বাদি হেতুদ্বারা রস অনুমিত হয়। 

“্ৰাণেক্দ্রিয়াদি রসবং পৃথিব্যাদিত্বাং” অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদিতে রস আছে, 

যেহেতু উক্ত পদার্থসমূহে পৃথিবীত্বাদি ধর্ম থাকে । দ্বয়োরিতি। পৃথিবীও 
তেজঃ পদার্থের সাধর্ম্য নৈমিত্তিকদ্রবত্ববত্ব। যদি বল নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববত্ত 

ঘটাদিও বহ্ণ্যাদিতে না থাকায় পৃথিবী ও তেজঃ পদার্থে উক্তসাধর্ম্যর অব্যাপ্তি 

হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ নৈমিতিক-দ্রবত্বাধিকরণে ঘৃততৈলাদি- 

পৃথিব্যাদিতে বর্তমান অথচ দ্রব্যত্বব্যাপা যে পৃথিবীত্বাদি জাতি, তাদৃশ, জাতি- 

মত্বই নৈমিত্তিকশ্দ্রবত্ববত্ব শবের বিবক্ষিত অর্থ । তথাচ নৈমিত্তিক দ্রবত্বাধি- 

করণে ঘৃততৈলাদি পৃথিবীতে এবং গলিত সুবর্ণাদিতেজঃপদার্থে বর্তমান অথচ 
দ্রব্যত্ব ব্যাপ্যজাতি পৃথিবীত্ব, তেজস্ত্রাদিজাতি তাদৃশজাতিমত্ত্র ঘটাদিতে ও 

বহণাদিতে থাকায় উক্ত লক্ষণসমন্বয়হেতু উক্ত অব্যাপ্তি হইল না ॥ ২৮॥ 

জালালী খুনযাহিত্ লিহাম-নুজ-নীঘিল: | 
যনুল্' অত আক লঘজ্দলিলততন লব ॥।২২1। 

আত্মা ও পঞ্চভৃত অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বাস ও আকাশ ইহার! বিশেষ 

গুণযোগী অর্থাং ইহাদের বিশেষ গুণ থাকায় উহাদের সাধর্ম্য হইল বিশেষগুণ- 

বন্ব। যেধর্ম যাহার সম্বন্ধে সাধন্ম্য বলিয়! কথিত হইয়াছে ; সেই ধর্ম অন্যের 

রে ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সম্বন্ধে বৈধর্ম্য বলিয়! পরিগণিত । যেমন গুণবত্ত্ দ্রব্যের সাধর্শ্য, কিন্ত গুণা- 

দির বৈধর্থ্য বলিয়। গণ্য ॥ ২৯ ॥ 

আনান হলি। নুখিল্মনৃরিজীন্রাহন্বান্ছাহাব্দলা শ্রিহীম-যুতালতনপিত্যপর: | 

অন্তুজনিলি । হীঘত্লাহিক লিঙ্ায় হলি জীগ্ঘমূ। লন ন কজযাদি এখচ্য", 
জীভাল্নযিতানূ [ জুজুঘাহিমিতুক্ী ₹নহাল্তা: হলীষ্থঃ ভাজিজ্িন্টী ঈত:। অভ্নভ-লাতলা- 

হাহা অমী বহীমিন্কাযুা: ] ॥২৭। 
রূপ, রস, গন্ধ ও পাকজস্পর্শ এইগুলি পৃথিবীর বিশেষ গুপ। অভাম্বর 

শুরুরূপ, শীতল স্পর্শ, মধুর রস, স্েহ ও সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব এইগুলি জলের 
বিশেষ গুণ । ভাস্বর শুরুরূপ, উষ্ণস্পর্শ ইহার। হইল তেজের (বহর) বিশেষ গুণ। 

অপাকজ অনুষ্ণাশীত স্পর্শ বামুর বিশেষ গুণ। শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ । 
জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছ1, দ্বেষ, যত্ু, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবন। এইগুলি আত্মর 

বিশেষ গুণ | 

অতএব পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, অ।কাশ ও আত্মার সাধন্ম্য বিশেষণ- 
গুণবন্ব। জে্ঞয়ত্বাদি ব্যতীত যেধরন্ম যে পদার্থসম্বন্ধে সাধর্ম্য বলিয়া উক্ত 

হইয়াছে, সেই ধন্ম অন্য পদার্থসন্বন্ধে বৈধর্ম্য বলিয়া! পরিগণিত হইবে | জ্ঞেয়ত্, 

প্রমেয়ত্ব, ও বাচ্যত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি কেবলান্বয়ী অর্থাং অভাবের অগপ্রতিযোগী 

_যাহ।র অভাব কোথাও থাকে ন! বা নাই, স্বৃতরাং সাতট পদার্থেই বর্তমান 

করে বলিয়। উহার! কাহ।রও বৈধর্থ্য হয় না, কিন্তু সাধন্ম্য হয় ॥ ২৯ ॥ 

হাছিঘীওস্ী বাজ: অঁভ্কাী মহলীনৃগা: | 
আস্তী তযহাতিঘী ভর্থ লরনীলিবাহল্ জলি ॥২০।। 
হহাতিনীগল্ী লমাহল্ল যৃহক্তত্ত রনংনক্ষমৃ। 
ভর্ণ হতা জী লাঘব ত্ুছহা ||২$)। 
কনতীলা বল্সঘূলা: ছ্বিবানিব নুকিহা | 
নুন্তস্বাহিমত্কক অভ্সাবি-ত্মন্ধ' লানলা খা ॥২২। 
ঘল্দাঁঘিল্নাঁ মুলা হব জাল: ভযৃহনকুহা | 
অভ্সাহি-নত্ুঙ্গ ক্গাতবিহা: হাচ্ছহলটীন্রী ||হ২)| 

ঝঁভদ্রাহমঃ ঘত্মনবন্তি্কিভ্ঞা অলী 5ছিঅহনই । 
নহাঘতহর অভাত্রা: নত্রতিনহন্ন লালজী |1২৬॥। 

প্রত্যক্ষথণ্ডম ৭০) 



[ ন্বাবীলশীক্ষান্হা বজবীয়ুলা', জ্হ্িলিসাতামূলা শততষ্তহা । 

বিন ্ ডা্তযী: ঘত্ব নী অন্মালই, লষ্হতইওস্তী দনঘভলীল নব ॥ 
ইলি সান্মীন ক্ষাহিক্কা ] 

গ্রন্থকার বায়ু প্রভৃতি দ্রব্যের সাধারণ গুণের পরিচয় বলিতেছেন-__-“স্পর্শা- 

দয়” ইত্যাদি কারিক! দ্বারা । বায়ুর সাধারণ গুণ- স্পর্শ, সংখ), পরিমাণ, 
পুথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগাথ্য সংস্কার এই নয়টি । 

তেজের সাধারণ গুণ-_স্পর্ন হইতে অপরত্ব পধ্যস্ত আটটি এবং বূপ, নৈমিত্তিক 

দ্রব ও বেগ এই এগারটি। জলের সাধারণ গুণ-__স্পর্শ হইতে অপরত্ব পর্য্যস্ত 

আটটি এবং বেগ,, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস ও স্নেহ এই চতুর্দশ। পৃথিবীর 

সাধারণ গুণ-_স্পর্শ হইতে অপরত্ব পধ্যন্ত আটটি, বেগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস 

গন্ধ এই চতুর্দশ । আত্মার--জীবাআর সাধারণ গুণ-_বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, 
দ্বেষ, যত্র, সংখ্যা, পরিমাণ, পুথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনাখ্/সংস্কার, ধর্ম 

ও অধর্ম এই চতুর্দশ । কাল ও দিকের সাধারণ গুণ--সংখ্যা, পরিমাণ, 

পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভি, এই পাঁচটি । আকাশের সাধারণ গুণ-_সংখ্যাদি 

পাঁচটি ও শব্দ এই ছয়টি। ঈশ্বরের- পরমাত্মার সাধারণ গুণ-_-সংখ্যাদি 

পাঁচটি, বুদ্ধি, ইচ্ছা ও যত্ত এই আটটি । মনেব সাধারণ গুণ-পরত্ব, অপরত্ব, 

ংখ্যাদি পাঁচটি ও বেগ এই আটটি। 

প্রাচীন কারিকায়ও সাধারণ গুণের পরিচয় পরিলক্ষিত হয় যে- বায়ুর নয়টি 

গুণ, তেজের একাদশ গুণ, জল, পৃথিবী ও জীবাত্মার চতুর্দশ গুণ, দিক্ ও 

কালের পাঁচটি গুণ, আকাশের ছয়টি গুণ, পরমাত্মার আটটি গুণ এবং মনের 

আটটি গুণ ॥ 

হনহাহ্য ইলি। বীন্ম অঁভ্যাহ্য ঘত্ব। জী আক্কাহী ॥২০-২৬॥ 

সেই সংখ্যাি পাঁচটি অর্থাং সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃতৃ, সংযোগ ও বিভাগ 

এবং শব এই ছয়টি গুণ আকাশে থাকে ॥ ৩০--৩৪ ॥ 

শঙ্গঘিলিযাল্ইনুলালাফতনবী লবা। 
অভুনিঅভ্ত হংবন্গ মল্নভলু ভ্রিলিঘী লব: || ই৩|। 

আত্মা ও মন হইল অন্তর্গতদ্রব্য ব' সৃক্ষদ্রব্য, এতদৃভিন্ন সকল দ্রব্য হইল বাহৃতদ্রব্য 
বা স্থুলদ্রব্য। সেই স্থুলদ্রব্যগুলির মধ্যে পৃথিবী সর্ববাপেক্ষ। স্কুলদ্রব্য বলিয়া 

্রনস্থাকার প্রথমে পৃথিবীর পরিচয় দিতেছেন--“তত্রক্ষিতি” ইত্যাদি গ্রন্থের 

৮০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



দ্বারা । তত্র-_নয়টি দ্রব্যের মধ্যে । পৃথিবীর লক্ষণ বলিতেছেন_-গন্ধের হেতু-_ 
সমবায়িকারণীভূত দ্রব্ই পৃথিবী বলিয়া অভিহিত হয়। এবং নানারূপ অর্থাং 

শুরু, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র ভেদে সাত প্রকার রূপ পৃথিবীতে 

আছে। এবং পৃথিবীতে মধুর, অল্প, লবণ, কটু, কযায় ও তিক্ত এই ছয় প্রকার 

রস আছে। গন্ধ দুই প্রকার_ সৌরভ বা স্বুরভি ও অসৌরভ। 

ঝাঘম্ব-তঘক্ী লিকত্ঘ অল্সলি সতী দৃত্তিত্যাহিক লিকনযলি-লল 

হিলিহিত্রাহিলা | বাল্জই্ত্তবিনি | বাল্অলনাধিকাহঘোলিতঅধ: । ঘ্বদি বল্ঘতরতলান 

দৃতিজ্যা ভগাগন্্ুনিল, খাদি ঘ্ৃখিনীত্রজালী সলাআণল্যাজায ক্কাহআংনজুণলঅব্বামূ | 

নখ্াহি--দ্বখিনীতন্ন ছল্ঘ্বননা তিক্কাঘলানষ্টহ্ক্ষতধা বিগনলি, অল্মশ্বা বাল্ঘন্রংলান- 

ভ্ভিলহ আলহিনক্ষত্রানদ: | ল ন্ব দামাঘ্াকী বান্যালানাজ বাল্ঘনতত্রমন্যামমিন্নি 

রাম্, লঙ্গাণি বালঘবনানু। অন্তুদকিমিভন্তু অন্তুনুকততনলাদি শণদতবি, ক্খলল্যখা 
লত্ভমলি বান তনভঙ্মবী £ জ্দলীল্ি দানাআগ্তনঅঅন্যব্রানূ নান্াতীদাহালীনা ইং 

বিজলি, ঘহ্- ন্য ঘন লহ্য্নঅজল্য, লভন্্নাকানীনাইযনিলি ভ্যাচবী:, ্চ্তস্ লন 

ব্রঙ্তদ2 নছানন্গরনঅজল্তী | হুতগ্স্ব নানাআানংলাতী: দৃথিবীহঘাল্ লত্জল্য-নানাতাহ্যাদি 

দ্ৃথিনীতে, লশ্বান্ন লভযানি বল্প্নংন নাক্কাশান্র: | লাদলি। হ্যনকর্নীভাহিমিইন 

নানলাআলীঘ হণ ঘৃথিভ্সাঈন নর্দবী, ল নত অক্তা্থী, বস হ্যুনকভাীন অতনানু। দৃখিল্যান্ত্ত 
ঘক্ষহিল্লনি ঘর্কিলগি দান্ধনহীন লালাজনঅজহশনাল। লন্ন অঙ্গ লালা লীনৃণন্ন 

লঙ্গান্ঘামিহিলি আাভ্ষমূ ১ ফনলননন্ন্তলি-লভ্মতন্রজ্সাচনআনিনহলফন শরিনহিণতনানূ, কন- 

নাহান-স্তুতি-ন্সতল ভযাচ্নালিদইত্র্য আা নাহ্যততান্। লহীনিন্কলখী ঘৃখিলীনহলাতী 
ফঘলাহাহঘ কনাল্তহভন ন্ন ভান, ল্যান ঘভ্াহানতি লনুজতনাভভধাতাঅনল্নয: | 

মত্তলিঘ হলি । দ্জুহ-কত্ত-্ম্বাঘাহি-ঈইল ঘ: অভী-নিশীহজ:, ঘ দৃতিজ্যাদন | অক ন্ব 

লগ্তুহ ঘৃল হবঃ | অস্গানি ঘৃভঅঅহ্ হযলযত্রক্-ন্ততি-ভ্সত-্যাচ্আালিলহ্রমূ ভঙাআশ্৩- 

লব: | বান্নকিন্নি-ল্লিনিঘ হলি ভভন্তুধ্ঘিলিলান, লন্তু ভিলিঘবান্ননংজ ভহাঘা ; 

লিনিশবততভ্য ন্য্থতলান। ললিগয নর আীহাভীহজমীইল শীল ২ 

সাধর্ম্য ও বৈধন্ম্য নিরূপণ করিয়। অধুন] পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্য নিরূপণ 

করিতেছেন। বাহ্য বা স্থূল দ্রব্যসমুহের মধ্যে পৃথিবী সর্ববাপেক্ষ। স্থল দ্রব্য 
বলিয়! গ্রন্থকার প্রথমে পৃথিবীর পরিচয় প্রদান করিতেছেন-_-“তত্রক্ষিতি” 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । তত্র__-নয়টি দ্রব্যের মধ্যে । গন্ধহেতু ইতি । গন্ধের 

হেতৃ-সমবায়িকারণ পৃথিবী অর্থাৎ যে প্রব্য গন্ধের সমবায্সিকারণ হয় সেই 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৮১ 
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দ্রব্যই পৃথিবী বলিয়া! অভিহিত হয়। পৃথিবীর এইরূপ লক্ষণ করায় উৎপত্তি- 
ক।লীন গন্ধহীন পৃথিবীতে অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু উৎপত্তিকালীন পৃথিবী 

গান্ধহীন হইলেও দ্বিতীয় ক্ষণে পৃথিবীতে গন্ধ উৎপন্ন হয়, অতএব উৎপত্তিকালীন 

গন্ধহীন পৃথিবীর গন্ধের প্রতি সমবাস্সিকারণতা ব্যাহত হয় না। যদিও 

“গন্ধবত্ত ম।ত্রই পৃথিবী” এরূপ পৃথিবীর লক্ষণ করা উচিত ছিল, তথাপি 

প্রমাণের দ্বার! পৃথিবীত্ব জাতি সিদ্ধের নিমিত্ত পৃথিবী গন্ধের সমবায়িকারণরূপে 

স্বীকৃত হইয়াছে । কারণত কিঞ্িদ্বন্ম।বচ্ছিন্ন হয় ইহাই নিয়ম । সুতরাং “গন্ধের 

কারণতা কিঞ্চিছ্বর্ম।বচ্ছিন্না “কারণত্বাং” এই অনুমানের দ্ব।রা গন্ধের সমবায়ি- 

কারণতার অবচ্ছেদকরূপে পৃথিবীত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। অন্যথা অর্থাং গন্ধের 

প্রতি পুথিবী সমবাযিকারণ নয় এইর।প স্বীকৃত হইলে গন্ধমাত্রই কারণ 

ব্যতিরেকেই উৎপন্ন হউক্ এইরূপ আপত্তি হয় অর্থ।ং গন্ধেব প্রতি কোন নিয়ত 

কারণ নাই এই আপত্তি হইয়! উঠে । যদি বল প।ষাণ প্রভৃতি দ্রব্যে গন্ধের প্রত্যক্ষ 

হয় ন। বলিয়৷ পুথিবীতে গন্ধবত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । এরূপ বলিতে পার 

না। যেহেতু পাষাণাদি দ্রব্যে গন্ধ আছে, কিন্তু এ গন্ধ অনুৎকট বা অনুদৃভূত 
বলিয়া! উহার উপলব্ধি বা গুত্যক্ষ হয় ন। কিন্তু পৃথিবীত হেতুর দ্বারা পাঁষাণাদি- 

দ্রব্য-গত গন্ধ অনুমিত হয়। অন্যথ। অর্থ। পাষাণ।দিত্রব্য পাঁথিব বস্ত বলিয়। 
স্বীকৃত ন! হইলে কেমন করিয়া! পাষাণের ওস্মে গন্ধের উপলদ্ধি বা প্রতঃক্ষ 

সম্ভব হয়। যে দ্রব) যেত্রব্যের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্য সেই 

দ্রব্যের আরম্তক ব1 উৎপাদক দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়। এই ব্যাপ্তি বা নিয়মবশতঃ 

পাষাণভস্ম প।ষাণের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া পাষাণভস্ম পাষাণের 

আরম্ভক অবয়ব পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় । অতএব পাষাণভস্মও পাষাণের 

অবয়ব এই ছুইটি বস্তই পৃথিবী । পাষাণওম্মের আরম্তক অবয়ব এবং পাষাণের 

অবয়ব একই পদার্থ বলিয়! পাষাণভস্মের আরম্ভক অবয়বের পৃথিবীত্ব সিদ্ধি 

দ্বারা পাষাণের অবয়ব হইতে উৎপন্ন পাষাণেরও পৃথিবীত্ব সিদ্ধি হয়। তথা 

ক্ষুদ্র বস্ত্রের ভস্ম বৃহৎ বস্ত্রের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়। ক্ষুদ্র বস্ত্র বৃহৎ- 
বন্ত্রের উপাদানের দছ্ব।র] নিম্মিত এইপ্প উপ|দান-উপাদেয়ভাব পরিলক্ষিত হয়। 

এইডাবে পাষাণের পরমাণু পৃথিবী বলিয়া পাষাণের পরমাণু হইতে উৎপন্ন 

পাষ।ণেরও পৃথিবীত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব পাঁষাণেরও গন্ধবত্ব বিষয়ে কোন 

প্রতিবন্ধক বা সংশয় থ।কিল না। 

যদি পাষ।ণে গন্ধ না থাকিত, তাহ! হইলে পাষাণের ভন্মেও গন্ধ থাকিত 

৬২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



না বা উপলব্ধ বা প্রত্যক্ষ হইত না। সমবাক্সিকারণীতৃতত্রব্য-গত-গুণ কার্য 

সংক্রমিত হয় ইহাই নিয়ম । পাষাণের গন্ধ অনুৎংকট--উৎকট নয় বলিয়। 

পাষাণ-গত গন্ধের প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি হয় না, কিস্তু অনুমিত হয়। সুতরাং 

পাষাণাদি দ্রব্যে গন্ধ আছে ইহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । পাকের দ্বার! 

গন্ধের উংকটতা বা উদ্ভীততা উৎপন্ন হয় বলিয়। পাযাঁণের ভস্মে গন্ধের উপলব্ধি 

বা. প্রত্যক্ষ হয়। 

নানেতি।--শুরু, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র ভেদে সাত 

প্রকার রূপ পৃথিবীতে থাকে । কিস্ত জলাদিতে উক্ত সগ্তবিধরূপ 

থাকে না, যেহেতু সেখানে কেবল শুরু রূপই থাকে । কিন্তু পৃথিবীতে 

এই ধন্মীতে-__ঘটাদিতে পাকের দ্বারা নানারূপের উৎপত্তি হইতে পারে। 
যদি বল যে পৃথিবীতে বা পাথিব পদার্থে নানারূপ উৎপন্ন হয় নাই, তাদুশ 

পৃথিবীতে নানারূপবন্বরূপ লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার 

না। কারণ রূপদ্বয় বিশিষ্ট ঘটপটাদিদ্রব্যে বর্তমান যে দ্রব্যত্ব ব্যাপ্য জাতি 

পৃথিবীত্বাদি তাদৃশ জাতিমত্ত্ই নান।পূপবত্রশর্ষের বিবক্ষিত অর্থ । পুথিবীত্ব- 

জাতিমত্্ব নানারূপবিহীনে ঘটাপিদ্রব্যে বর্তমান থাকায় উক্ত অব্যাপ্তি দূরীভূত 
হইল। “বপদ্বয়বদ্বৃত্তিজাতিমত্ব্”র নানারপবত্ধব শবের পারিঙাষিক-অর্থ 

বলিয়া স্বীকৃত হইলে রূপদ্য়বিশিষ্টে ঘটপটাদিদ্রব্যে বর্তমান যে জাতি সত্তা, 

সেই সত্তাবত্ব গুণ ও কন্মে থাকায় গুণ ও কর্মে নান।রূপবত্তের উক্ত পারিভাষিক 

লক্ষণের অতিব্য।প্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য নানারপবত্তের পরি- 

ভাষিক লক্ষণে “দ্রবত্বব্যাপ্য” এই অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়।ছে। তথাচ “দ্রব্যত্ব- 

ব্যাপ্যজ।তিমন্ত্র” এদপ লক্ষণ স্বীকার করিলে দ্রব্যত্বব্যা/প)জ।তি যে জলত্বাদি, 

সেই জলত্বাদিজাতিমত্ত্ব জলাদিতে থাকায় উক্ত লক্ষণের জলাদিতে অতিব্যাপ্তি 

হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত লক্ষণে “বূপদ্য়বদ্রৃত্তি* এই অংশ 

কথিত হইয়াছে । দ্রব্যত্বব্যাপ্য যে ব।যুজলান্যতরতব, তাদৃশান্যতরত্ববত্ব জলা দিতে 
থাকায় জলাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়, এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত লক্ষণে 

“জাতি” এই অংশ কথিত হইয়াছে । বূপদ্থয়বদ্বৃত্তি ইত্যাদি প্রথম কল্পোক্ত 

লক্ষণট-_রূপদয়__রূপনিষ্ঠদ্বিত্ব, স্বৃতরাং অপেক্ষারৃদ্ধি বিশেষ-বিষয়ত্বরূপ দ্থিতব 
ঘটত হওয়ায় গৌরব দে|ষ হয় বপিয়া বিশ্বনথ--“রূপনাশবদ্বৃতি” ইত্যাদি 

দ্বিতীয় কল্পের কথা বলিতেছেন। রূপনাশবিশিষ্ট যে পদার্থ, সেই পদার্থে 

বর্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্ব। দিজাতি সেই পৃথিবীতুজাতিমত্বই নানারূপ- 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৮৩ 



বত্বশব্দের পারিভাষিক অর্থ। বৈশেষিক মতে পৃথিবীর পরমাণুতে রূপনাশ 

ও রূপান্তর থাকায় এবং ন্যায়মতে ঘটাদিতেও রূপন।শ ও রূপান্তর থাকায় 

লক্ষ্যে লক্ষণসঙ্গতি হইল । 

ষড্বিধ ইতি ।-_মধুর, অক্ন, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত এই ছয় প্রকার 

রস পৃথিবীতে থাকে । জলে কেবল মধুর রস থাকে । এখানেও পৃর্বেবের মত 

-অর্থাং যে পৃথিবীতে বা প।থিব দ্রব্যে ছয় প্রকার রস নাই, সেই দ্রব্যে 

ষড়রসবত্বরূপ লক্ষণ সঙ্গতির জন্য বলিতেছেন-__রসদ্বয়বিশিষ্টে দ্রব্যে বর্তমান 

যে দ্রব্ত্বব)াপ্য পৃথিবীত্ব জাতি, তাদৃশ.জাতিমত্ই ষড্বিধরসবত্বশব্দের পারি- 

ভাষিক অর্থ বা লক্ষণ বলিয়া বোধিত তয়। পৃথিবীতে সৌরঙ ও অসৌরও 

এই দুই প্রকার গন্ধ আছে, এই কথাটাই বুঝাইবার নিম্ত্ত “দ্বিবিধ” এই শব 

প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু “দ্বিবিধ-গন্ধবত্ব” এরূপ পৃথিবীর লক্ষণ নহে । যেহেতু 

“দ্বিবিধ” এই বিশেষণ পদটির কোন সার্থকতা পরিলক্ষিত তয় না, গন্ধবত্ব 

পৃথিবী এইরূপ বলিলেই “কার্ষ্যসিদ্ধ হইবে । সৌরভ-_স্গন্ধ, অসৌরভ-- 
দুর্গন্ধ ভেদে গন্ধ ছুই প্রক।র বলিয়] বুবিবে ॥ ৩৫ ॥ 

হহাহবজ্সাভন্ু নি শী উাতুজ্জাহীল-ঘাক্ধস: | 
লিবালিত্ৰা ল জা ভঁঘা লিনা ভ্যান্য্জজ্ালা || ইৎ।। 
আলিকনযা নত ল্য ভ্যালু অনানঘলঘীনিহ্পী | 
জাননঙ্সিণা মন্ ইন্তলিল্রি্ন লিঅনহবঘা || ই৩।। 

সেই পৃথিবীর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত অর্থাৎ উষ্ণও নহে, শীতলও নহে এবং 

পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ বলিয়া বোধিত হয় বা বুঝিতে হইবে । সেই পৃথিবী 

ছুই প্রকার-নিত্যা ও অনিত্যা। যাহার ধ্বংসও নাই এবং উৎপত্তিও নাই 

সেই পদার্থ নিত্য বলিয়। কথিত হয় । পরমাণুরূপা পৃথিবী নিত্য । যে পদার্থ 

ধ্বংসের প্রতিযোগী হয়, সেই পদার্থ অনিত্য বলিয়! অভিহিত হয়। 

পরমাণুরূপাভিন্ন পৃথিবী অনিত্যা। অর্থাং পরমাথুর দ্বার] উৎপন্না পৃথিবী 

অনিত্যা। এই অনিত্যা পৃথিবী অণু ও মহং ভেদে দুই প্রকার । যে পৃথিবী 

দুইটি পরমাণুর সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং যাহাকে দ্বগুক বল হয়, 

সেই পৃথিবী অণ্ু। যে পৃথিবী তিনটি দ্বযগ্ুকের সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হয় 
এবং যাহাকে ত্রসরেথ বল! হয়, সেই পৃথিবী ও অপর সকল পৃথিবী মহৎ। 

দ্যথুক হইতে আরস্ত করিয়! সকল পাধিব দ্রব;ই অনিত্য। দ্যন্ুক অনিত্য 

৮৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পৃথিবী হইলেও অণু বলিয়া চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। 
এই অনিত্যা পৃথিবীর অবয়ব আছে । দেহ, ইন্দ্রিয়ও বিষয়ভেদে সেই জন্া 

ব৷ অনিত্যা পৃথিবী তিন প্রকার । পাথিব শরীর- মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ 

প্রভৃতি । পাথিব ইন্ড্রিয়--গন্ধগ্রাহক ঘ্রাণ । পাধিব বিষয়-_ম্বংপিগ্ড ও পাষাণ 

প্রভৃতি ॥ ৩৬-৩৭ ॥ 

ডনহা হলি। লহ্ঞা: ঘৃশ্িজ্যা: | অন্তুস্তাহীল-জ্নহানতত্র তাযীহি অর্খীল ইতজুজ'__ 

নান্দলহুনি । হৃতঘস্ব দ্বখিজ্যা: ভ্নহাওবুস্ঞাহীল হলি জ্ালাণ লুকান । নভন্তুতভত্ত 

দাকজহনহাত্রঅলাল' ভঙাতালু, অধিজ্ঞহ লষাধ্যানূ। যত্বদি ঘাক্তঅহঘহাঁ: অত্রা্থী 
নাব্রি, খানি নাকঅভ্নহালনগ্বতি-লন্যত্রজ্যাচজালিনহলশ্ীঁ নীগ্ঘ:। লিলি । 

ঘা দ্ৃগ্রিনী ভিলিঘাদিবালিআলশজধব: | অত্ভহাতা দহলাতুহ্ধনা দৃিনীনিআ ॥২৭।। 

লহুল্সা নহলাঘুলিল্লা দৃষ্িতবী ভযঘ্ক্কাহ্িনা ঘত্নানি অলিতিঅধ:। ভন্বানিআা 

ঘৃথিবী হন অন্যবলীব্শ্ব: । লু অনযতিনি কি লালন? ঘহনাঘ্ঘুত্ লোননলি: | 

নল নন ত্নাঘুলাননীহ্নিযিলান্ ঘত্রান্থীনা সহ" ন হআাহিলি লাল্যমূ। তৃকহ্ 

অহলাআহ্সব্সহাতনগনি অন্অমূদ্হয দত্জহাতত্রজমলালু। অগা ঘৃকহ হাহ ভুইও- 

সহাকন$ণি অনুঅমুন্তভ্য সন্যহাতমূ। লন্বকী ঘন্র: ভখৃক হলি ভ্তজবনতুমঘলিহিলি 
ত্ান্ছমলূ। হৃন্ধী মন্থান্ খাল্ঘহাহাহিলিঅন্তরঘন: । জীতদ্ ঘহনালীহ্লীলিরিযনল ললৃ- 
অনূভ্কাণি সম্মহাাযীলানু) বৃহভখক্ঈহা্ু লানীন্রিঘ:) অল্লিঘ।ল লভমীন সতযহ্াতালু। 

ল ন্ন লহানী' হেজ্নহনা[দুজক্সীনূ্ন্লতাল্ নল সং্ঘহানি5ণি ঘ্িহীঘ ছলি লাহ্যমূ। 

অহ্যহয হহ্যান্ত্ুরানানতজানূ, জল্যশ্া অঙ্্তঙ্লাহিঝল্তবী: কহান্নিব হয সবক্লানু। 

ন ্বালিলমল্রাহী ক্খ্রনকহঘহ্হলবল্তবীহ'হ্যনহথলীন্ভিহিলি লাভ্ঘম্। লল লহুল্ল:- 
লালিমিভ'হ্যহ্হনাহযনী: ভখুজহ্হনীন্অপফনবালান্। ল ন্াহহবীল লত্যু্ঈল নখ 

হহ্যসবইলীহনুঘজিহ্লিলাভ্ঘমূ। যী ল (লহ) ভ্হখত্রমহ্হযবন তা কতযন্থিনূ 

ভন্রমাজানান্বধলই, জ্িল্ত্ব দনতশীহ্মূ্ঘাহি-ক্কাহ্ঘা-অনুবানলী হেয়, লহ্লান 

ন্াহহযত্রম্। খা ন্ব সবইজীমহত্রা্ সতযহা্, ন তত লযঘুন্াইব্বহলাভ্রান। ল্ছি 

হল্লব5নি হব অঙমনলি নহদাথী লন্ৃলামানানূ। হত্মস্ব অনযশিঝিভ্তী বিনাপ্ুন্ান- 
বিনাহাযী: সতযহাবিজ্বলাননিব্যতলমূ। বীমা আালযত্রাহাা অলল্লংব ঈত্বর্মনযীহনি 

বাজযসবক্প: । অল: নলন্মিত নিসানী লান্ছন: | বল ন্ব নিসালব্বহালিতঘ অঅলবলী- 

ক্কাচযীনুঘভিসভজাূ অহ্য লিল । লহুব্দব্দাঘলাবলজ্যকঘ অবানাহী নিগাল্লহললিন 

ভাঘুনহ্লাজলাহলজসহঘাণি মলন্থিক-নি্সাল্লালভ্তীলি লভ্য দহদাঘুততধিজ্তি: | লন্ব 

সবই শ্রি্গানীভজীলি লান্যমূ। বইঃ আানযলহন্থাগ্তুন-্ল্যত্বাহ্. ঘন্ন্রহ্ত্যন্ত- 

প্রত্যক্ষথণ্ডম্ ৮৬ 



মানন লহ্নযলজিজ্তী, গবইআীহনযলা: আালঘলা লহুবােমন্ডজানু জান হিতন্তমানল 

অহ্নযনলিভী: | ল শহুনসঘীজন্কমূ, অদন্কুজ্দেহ্তল সলি অনিকরন্যনংনহয দযীজন্কতআানু। 
লন্্র্গাা নক্নঘনপ্রাহাণি বিভ্ধীহ্িনি ত্াভযম্। অননহখামহন লহ্বিজ্হিলি । 

ান্মলিইলি। ভাক্কাচ্যনা ঘৃখিলী হাহীইহিলিয-লিঘয-ঈহাহ্ব্যিশ্ব: ॥২৩।। 

স্পর্শ ইতি। তাহার-__পৃথিবীর। অনুষ্চও অশীত স্পর্শগুণ বাম়ুতেও 
আছে বলিয়া “পাকজ” পদটি স্পর্শের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

পৃথিবীর স্পর্শ যে অনুষ্ণ ও অশীত এই বিষয় বা বক্তার আশয়টি পরিস্ফৃট 
করিব।র নিমিত্বই “অনুষ্ণাশীত” এই পদটি স্পর্শের বিশেষণরূপে কথিত 

হইয়।ছে, লক্ষণার্থে উক্ত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে পাকজ-স্পর্শবত্বমাত্রই পৃথিবীর 

লক্ষণ বলিয়1 গণ্য, যেহেতু “অনুষ্তাশীত” এই বিশেষণ পদটি পৃথিবী লক্ষণের 

অঘটক হওয়ায় লক্ষণবিষয়ে নিরর্থক বলিয়। বিবেচিত হইবে বা হয়। যদিও 

পাকজ স্পর্শ পটাদিতে নাই বলিয়। অব্যাপ্তি হয়, তথাপি পাঁকজ স্পর্শ বিশিষ্ট 

যে পৃথিবী, সেই পৃথিবীতে বর্তমান যে পুথিবীত্ব জাতি, সেই পৃথিবী জাতি- 

মত্বই পাকজ স্পর্শবত্ধ শব্দের বিবক্ষিত অর্থ এইবপ বুঝিতে হইবে । অতএব 

পটাদিতে পাকজ স্পর্শ না থাকিলেও তাদৃশ পৃথিবীত্জ।তিমত্ব পটাদিতে 

বর্তমান করায় পটাদিতে অব্াপ্তি দূরীভূত হইল । 

সেই পৃথিবী %ই প্রকার--নিতযা ও অনিতা । অণুলক্ষণা_অপুস্বরূপা 

অর্থাৎ পরমাণুরূপা পৃথিবী নিত্য ॥ ৩৬ ॥ 

তদন্য।__-পরম।পৃতিন্না পৃথিবী এবং দ্ঝ/খুকাঁদিরূপ। সকল পৃথিবীও অর্থ।€ 

দ্যগুক হইতে আরম্ভ করিয়! সকল পৃথিবী অনিত্যা। ইহাই ফলিতার্থ। সেই 

অনিত্যা বা জন্য! পৃথিবীরই অবয়ব আছে, কিন্তু নিত্য] পৃথিবীর অবয়ব নাই। 

বাহার! অবয়ব ব্যতীত অবয়বী স্বীকার করেন না, তাহাদের যুক্তিপুবব- 

পক্ষরূপে গ্রন্থকার বিশ্বনাথ উত্থাপন বা উপস্থাপিত করিতেছেন-__“ননু” 

ইত্য।দি গ্রন্থের দ্বারা । অবয়ব ব্যতিরেকে অবয়বীর সত্তাবিষয়ে কোন প্রম[ণ 

পরিলক্ষিত হয় না। যেহেতু পরমাণৃপুঞ্জ দ্বারাই “ইহা ঘট” এরূপ প্রতীতি বা 
প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। অতএব ঘট পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে, 

পরমা ণৃপুঞ্জই ঘট বলিয়! অভিহিত । 

যদি বল ঘটাদি পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নয়, তাহ হইলে 
পরমাণুসমূহ অতীন্দ্রিয়হেতু ঘটাদ্দিও চাক্ষষলোকিকপ্রত্যক্ষের অগোচর বা 
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অবিষয় হউক্। এরূপ বলিতে পার না। কারণ একটি পরমাণু চাক্ষুষ- 

লৌকিকপ্রত্যক্ষের অবিষয় হইলেও পরমাধুসমূহ চাক্ষুষলোকিকপ্রত্যক্ষের 
বিষয়রূপে সম্ভব বা গণ্য হইতে পারে। যেমন দৃরস্থিত একটি কেশ চাক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও বা অবিষয় হইলেও কেশগুচ্ছ বা কেশসমূহ চাক্ষুষ 

লোৌকিকপ্রত্ক্ষের বিষয় বলিয়। গণ্য হয় । 

যদি বল ঘট পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত পদার৭৫থরূপে স্বীকৃত হইলে “একটি 

স্থল ব1 বিশাল ঘট” ইত্যাকারক প্রতীতির অনুপপত্তি হয় । এপ্ূপ বলিতে পার 

না। কারণ যেমন একটি “বিশ।ল ধান্যর[শি” ইত্যাকারক প্রতীতির উদয় হয়, 

সেইরূপ “একটি মহাঁন্ ঘট” ইত্যাকারক প্রত্যয় উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

অবয়বব!দীর এ সকল উক্তির যুক্তি খগুন ব| নিরাস করিবার নিমিত 

অধয়বিবাদী বলিতেছেন-_“মৈবম্” ইত্যাদি গ্রন্থ । এপ্ধপ কথা বলিতে 

পার না। যেহেতু দৃরস্থিত বা নিকটস্থিত প্রত্যেক পরমাণু স্বঙাবত£ই 
অতীন্দ্রিয় অর্থ!ং চাক্ষষপ্রত্ক্ষের যোগা বিষয় নঙে বলিয়। পরমাণুসমূহ ও 
চাক্ষুষগ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় হইতে পারে না। দৃরস্থিত কেশ স্বভাবতঃ 

৮।ক্ষুষপ্রত্যক্ষের অবিষয় ব। অতীন্দ্রিয় নয়, যেহেতু নিকটবর্তী কেশই চাক্ষুষ- 
প্রত)ক্ষের বিষয় হইয়। থাকে । কেশ স্বঙাবতঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়, কেবল 

দূরত্বাদিদোষবশতঃই উহ! প্রত্যক্ষ হয় না। স্ৃতরা; পূর্বেব'ক্ত তোমার উক্তি 

মুক্তি্বীন। 

বিশ্বনাথ পরমাণুর উৎপত্তিবিষয়ে পূর্বপক্ষের অভিমত উত্থাপিত 

করিতেছেন-__“নচ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । যদি বল ঘটাদির প্রত্যক্ষ পূর্বে 

অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হয় বলিয়। উহার প্রত্যক্ষেও 

কোন বাধা ব। প্রতিবন্ধক থাকে না। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু 

অদৃশ্য পদার্থ দৃশ্যপদার্থের উপাদান ব| কারণসামগ্রী হইতে পারে না, কারণ 

কা।রণীভূত দ্রব্য-গত-গুণ কাধ্্যে সংক্রমিত হয় এরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম আছে। 

অন্যথা অর্থাৎ অরৃশ্যবস্ত হইতে দৃশ্যবস্ত উৎপন্ন হয় ইহ] স্বাকৃত হইলে অদৃশ্য 

অক্ষিগে।লকের মধ্যবর্তী তেজঃপদার্থস্বরূপ চক্ষঃসমূহ এবং অদৃশ্য উদ্মাসম্ততিরও 

কোন সময়ে প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, উক্ত চন্কৃঃ ও উল্মা হইল অনৃশ্যবস্ত, যেহেতু 

অদৃশ্য তেজঃপুঞ্জাদি উহাদের উপাদান। যদি অদৃশ্যপদার্থ দৃশ্যপদার্থের 

উপাদ।ন না হয় অর্থাং অদৃশ্যবস্ত হইতে দ্ৃশ্যবস্ত উৎপন্ন না হয় । তাহা হইলে 

যখন তৈল ঘ্বৃতাঁদি কটাহে অতিতপ্ত হইয়া ওজ্কলিত হয়, তখন অতিতপ্ত-তৈল- 

প্রত্যক্ষ খণ্ডমূ ৮৭ 



ঘ্বতাদির অভ্যন্তরস্থিত অদৃশ্যবহ্ হইতে কেমন করিয়া দৃশ্যবহ্ি উৎপন্ন হয় ? 

বা তাদ্বশ অদৃশ্যবহিত হইতে দৃশ্যবহিনর উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়, ইহ! কিরূপে 

সম্ভব হয়? এরূপ বলিতে পার] যায় না। যেহেতু সেখানে অতিতপ্ত তৈল 

ঘৃতাদির অভ্যন্তরস্থিত দৃশ্য সৃক্্মবহির অবয়ব হইতে স্থুলবহির উৎপত্তি স্বীকার 
বা কল্পন। করা হয়। 

যদি বল অদৃশ্য দ্বাপুক হইতে দৃশ্য ত্রসরেণুর অর্থাং তিনটি সমষ্টিগত দ্বাণুকের 
উৎপত্তি কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এরূপ শঙ্কা করিতে পর না। কারণ 

আমর] দৃশ্যত্ব বা অদৃশ্যত্বকে কোন বস্তর স্বভীবগত ধর্ম বলিয়। স্বীকার করি 

না। কিন্তু মহৃত্ব, উদ্ভৃতরূপ ও আলোকসংযোগ গুভৃতি কারণ কৃটবিশিষট 
পদার্থ দৃশ্য এবং এ কারণ কুটাভাববিশিষট পদার্থ অদৃশ্য বলিয় পরিগণিত বা 

স্বীকৃত হয়। অতএব ভ্রসরেণুর মহত্ব আছে বলিয়! উহার চাক্ষুষপ্রত)ক্ষ হয় 
এবং দ্বণুকাদির মহত্ব না থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হয় নী। তোমার (বৌদ্ধের ) 
মতে ও পরমাণুতে মহত্ব না থাকায় উহ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। এইতাবে 

অবয়বী সিদ্ধ হইলে উহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হওয়ায় অবয়বী 

ঘটপটাদি অনিত্যদ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইল । উহাদের অবয়ব-ধার। 

অসংখ্য বা অনম্ত বলিয় স্বীকার করিলে অর্থাং অবয়বিমাত্রেরই যদি 

অবয়ব স্বীকার কর! যায় এবং অবয়বের অবয়ব, সেই অবয়বের 

আবার অবয়ব এইভাবে যর্দি অবয়ববিভাগধারার কোথাও বিশ্রাম 

স্বীকার কর। না হয়, তাহ! হইলে সমেরু পর্বত ও সর্ষপ এই উভয়ের অনন্ত 

অবয়ব থাকায় সুমেরু পর্বত ও সর্ষপের পরিমাণের কোন ত1রতম) বা ভেদ 
পরিলক্ষিত হয় না বলিয় উহাদের তুল্যত্বের--পরিমাণ-গত সাদৃশ্যের আপত্তি 

হয়। যেহেতু অবয়বগত সংখ্যাই পরিমাণের জনক, যার এ সংখ্যা উভয় 

স্থলেই অনন্ত বলিয়৷। উহাদের পরিম!ণগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অতএব 

উক্ত আপত্তিবারণের নিমিত্ত কে।ন একস্থানে অবয়ববিভাগধারার বিশ্রাম বা 

সমাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে । যেখানে অবয়ববিভাগধারার বিশ্রাম স্বীকার 

করা হইবে, সেই পদার্থটি যদি নিত্য না হয়, তাহ হইলে তাহা ক।ধ্য বা] জন্য 

পদার্থ বলিয়! স্বীকৃত হইলে উহা! সমবায় সম্বন্ধে কোথাও বা কোন স্থানে 
বৃর্তিমান্ বলিতে হইবে । কিন্তু উহার অবয়ব ন৷ থাকায় উহ। সমবেত হইতে 

পারে না, অথচ ভ।ব কাধ্য কখনও অসমবেত হয় না। স্বৃতরাং উহাকে নিত্য 
পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । 
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আকাশ, কাল, দিক ও আত্মাতে যেমন মহংপরিমাণের তারতম্যের 

বিশ্রাম অর্থ।ং আকাশাদি পরম মহ. উহাদের অপেক্ষা মহৎ আর কেহ নাই, 
আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা ইহারা পরিমাণ-গত মহতের শেষ সীম।। 

সেইরূপ অনুগত পরিমাণের তারতচ্যের শেষ কোন একস্থানে স্বীকার করিতে 

হইবে। যেখানে অথুপরিম।ণ শেষ হইয়াছে তাহারই পরমাণুত্ব সিদ্ধ হয় 

অর্থাং যাহ! অপেক্ষা অণু আর হইতে পারে না, সেই পদার্থই পরমাণু বলিয়া 
গণ্য তয়। 

যদি বল গুগরেণুতেই অবয়ববিভাগধারার বিশ্রাম হউকৃ। এরূপ শঙ্কা 

করিতে পার না। কারণ ত্রসরেণু সাবয়ব যেহেতু উহ] চাক্ষুষ দ্রব্য, যেমন 

ঘটদি এই অনুমানের দ্বারা ত্রসরেণুর অবয়ব সিদ্ধ হইলে পর, আসরের 

অবয়ব সকল অর্থাৎ সমষ্টিগত দ্বণুক, সাবয়ব, যেহেতু উহার মহৎপরিমণণ- 
বিশিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদক, যথ' কপাল ইত্যাকারক অনুমানের ছ্।রা ত্রসরেণুর 

অবয়বসমূহের অবয়ব সিদ্ধ হয় । 

যদি বল পৃর্বেবাক্ত সাবয়বসাধক অনুমান দুইটি অপ্রয়োইজক অর্থাৎ অনুকূল 

তর্কশুন্য । এরূপ বলিতে পার না। কারণ অপকৃষ্টমহত্বের অর্থাৎ ক্ষুদ্রমহত্বের 
প্রতি অনেক দ্রব্যবত্ব-_-সাবঝয়ব-দ্রব্যবত্ত কারণরূপে গণ্য হয়। অর্থ।ং যে বস্ত 

অপকৃষ্ট ব' ক্ষুদ্র মহং অর্থাৎ পরম মহ নয় তাহ। সাবয়ব দ্রব্য অর্থাং তাহার 
অবয়ব আছে। সুতরাং ভ্রসরেণ অপকৃষ্ট মহৎ বলিয়া উহ।র অবয়ব আছে। 
ত্রসরেণ সাবয়ব না হইলে উহা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হইত না, যেহেতু দ্রব্য 

প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব কারণ, এবং মহত্বের প্রতি সাবয়বত্ব কারণ হয় । 

যদি বল এইরূপ ক্রমে অর্থ! দ্বণুকের অবয়ব সকল--সকল পরমাণু 
সাবয়ব যেহেতু উহার দ্রব্যের উৎপাদক ইত্যাকারক অনুমানের দ্বার। পরমাণুর 

অবয়ব সকলের ও অবয়বধারা অর্থাৎ অবয়বের অবয়ব, সেই অবয়বের আবার 
অবয়ব এইভাবে পরমাণুর অবয় ববিভাগধারাও সিদ্ধ হউক্। এরূপ শঙ্ক। করিতে 

পার না। কারণ পুর্ববকথিত অনুমান দ্বারা পরমাণুর অবয়ব সিদ্ধ হইলে 
অপর কোন অনুমানের দ্বার পরমাণুর অবয়বের আবার অবয়ব সিদ্ধি হইতে 

পারে, এইভাবে তাহাঁরও অবয়বসিদ্ধি হইলে অবয়বধারার সমাপ্তি বা শেষ 

না হওয়ায় অনবস্থাদোষ হয় বলিয়৷ পরমাণুর অবয়বধার। সিদ্ধ হয় ন1। 

সেই কাধ্যরূপ1 বা অনিত্য। পৃথিবী শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন 

প্রকার ॥ ৩৭ ॥ 

গ্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৮৯ 



মীলিজাহিমনিনূ ইনতহল্িণ পানঙ্তামূ । 
নিমবনীন্তনক্ষাহ্হিন্ন লাতভাল্না তার: ||২৫।। 

পাথিব শরীর-_যোনিজ ও অযোনিজ ভেদে দুই প্রকার । মনুষ্যাদির 

শরীর পাধিব যোনিজ শরীর এবং বৃক্ষ লতাদির শরীর পাথিব অযোনিজ 
শবীর । পাখিব শরীরের প্রতি পৃথিবী সমবায়িকারণ এবং জল, তেজঃ, 

বায়ু ও আক।শ পাখিব শরীরের প্রতি নিমিত্তকারণ। যেহেতু এক জ।তীয় 

দ্রব্যেই উপাদান-উপাদেয়ভাব (কায্যকারণভাব) সমুৎপন্ন হয়। ঘ্রাণ বা 

নাসিকাই হইল শরীরাশ্রিত পাথিব ইন্দ্রিয় । দ্যথুক হইতে ব্রন্মাণ্ডের যাবতীয় 
বস্তই পাধিব বিষয় বলিয়া কথিত ॥ ৩৮ ॥ 

লগ ইন্যুৰান্তনি-দীনিজানহ্ীলি। বীনিঅনধীনিজস্বজ্ৰখ্ব । মীলিঅনি 

লিনিঘ অহামুমঘভঅত্্বলি। অবাসুজ নান্তুণাবীনাম্। অন্লজ ব্বদর্বীনাম্। 

অধীনিজ জ্নন্ীক্িসাহ্কিমূ। কনিকা. ক্ুলিহহাব্বা. | অ্আব্মভুকলালা: | 

লাহকিগা হাকীহমঘদি অবীলিজম্ | লন্্ লাব্ুমাহ্হারীহাথা দাথিত্রত্ ক্কিলালমিলি 

শ্রান্যমূ । বান্মাহ্িতব্রফণত সলাআাতত্রালু। ল ন্ন লক্টিহীছ্লা ইফণজাহমাাঘেকন্াহ্ক্িনদি 

হসাহিলি ভ্রা্যলূ। লখা অলি অভ্তত-ঘৃঘিনীতাহিনা অত্তহসবল্পান্। ল ন্বম লহ্ছি 

অক্তীঘতলাহ্িমন্বাজ্ ল তত াধিনতনলিলি আাভ্যলূ। লবউন্বাহীলা বিলাহী51ঘ হাবীহউন 

গহলিহ্বানান্ বাল্থাহাঘভল্টহন্ন দ্ৃথিতীতলিজ: | বীন নাখিলাভ্হারীই অল্তান্থীলা 

লিমিতীতনলান নী্ঘল্। হাহীত্ত্রল্ত নল আলি", দৃথ্রিত্ীতত্রাহিলা আান্ঘনি, কিন্ত 

চভ্ঞাসঘহনলূ। হুহ্াীনালনি শচ্ভাপঘকালাভ্যামি'। ল নন ল্ৃহবাহীনা হাবীহতন 

ক্দি লালদিনি ল্াভ্যলূ। আগযাকিনক্ষ-নাসু অনন্ত সদাআতত্রান। লঙ্গীন লি 

লানলিণি সনু, সলছান-বতীহ্থগাহিনা লুহ্ত্তুনালানু। অনি হুত্লাথী হাবীহতঅলন্থাহী ল 

এলি লহ্ালআলঘনিবিল হিহীন্মীঘম্ । লন্ম ঘল হাীই শ্চ্ঞা ল জালা লস্বা- 

হমামিহিলি লান্মলূ। লাছহী সলাআামাল্রান। অথনা নিভ্ভাত্রহল্আতথনিগ্থুলি- 

অভমভল্ভ্পাচ্মআালিলত ; অল্আনযণিনালন্থলি শচ্তাভুস্তি-আালিলং্ন লা লল্। 

মান্তুসন-ন্বক্সতাহিআালিনাহায ভহাঘালল্নম: | ল স্ব ভূিহ্হাহীই কখ ভহ্াতান্বনন ? 
নল লৃতিষ্ত্বভক্ম্মকি-্থলিলঘা আলিানানাল্, অর্তীতীন্ত-হাহীহ-গ্ুজিলমা 
ইনত্মহ্াি সালিত্লাধানাকিলি লান্্যমূ ) জঙুঘলইন ভুকিন্হাকীহৰ লালাহজন ভৃতিহ- 

আতা ভগ্বগভবলল্ঘাল। হুল্ছিবলিনি | সাণীল্লিঘ নাখ্িবলিকষর্থ: | নাখ্রিলত 

্ষধলিলি হিম । সাগীত্ি দাখিত্র ভনাহিস্থ ল্ত্ী বাল্ঘভধীলাসিল্মজকত্রানূ, 

৯০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



্ত্ত,ন-বান্ঘাবিত্যজকক-বী-ছুনননু। নল ম্ হ্তোন্বী হম্বীয্ধনাহি-্যজকম্বাঝিজ্িহিনি 
প্রা্মূ। নহগীযধনানভ্সজন্কতহণ লহখত্রান।। ল ন্ব লশ্রহাবান-বল্ঘ-ল্যকন্কজক 

অলঙ্কান্লিকত্রলিলি লাভমূ। লস অনু হআামিভ্যজজ্করজাল্। অন্তরা দংস্কীধলি ল ইযমূ 

নাঙ্লীল-জ্তমি-মাঘহন চেতাল্নংঅবজমনানূ | ল ্ম লাথাহিিব অজিন্কর্মহ অন্মলাসামি 
্যজকংজান্ লন নযমিন্াত হলি লআাহযমূ; লত্যতনি জলীলিলিহীমতাল। লিহীমদাহ্ব__ 
লিন হুনি। তণমীবাাঘল নিত: | অতীত ছি জ্কায্ণআললহজ্ভোশীনল্। বল্ 

তায" যন্ন্চত্ঞার্থীন লন্লন্থ্লীম ভাহানূ ঘহণহ্যা লা অলঘতনন । ল হ্থি লীঅ- 

মঘীজলা*ঘা জিলা জতসন্সিউ্রন্ঘনিহক্নি। বন ভগথাকাহিলল্তাগভাল্ল অভনল শ্রিনঘী 

মল্রলি। হাহীইল্িযমীবিঘযবন5ণি সক্াহাললইআীনল্তাত" হিচ্যনুজিনহামাধ: ॥২৫। 

তিন প্রকার অনিতা] পৃথিবীর মধ্যে শরীরের বিষয় বিশদভাবে বলিতেছেন 

_-“যোনিজাদি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার] । পাধিব দেহ ঢই প্রকার- যোনিজ ও 

অযোনিজ । পাথিব যোনিজ শরীরও ছুই প্রকার__জরামূজ ও অণ্ডজ। মনুস্ত 
প্রভৃতির দেহ পাথিব জরামুজ এবং সর্প, পক্ষী ও মংস্য প্রভৃতির দেহ পাধিব 

অগুজ । স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও দেবত৷ প্রভৃতির দেই অযোনিজ । কৃমি, মশক ও 

ডগস প্রভৃতির শরীর পাখিব অযোনিজ স্বেদেজে দেহ বলিয়৷ কথিত। বৃক্ষ, 

তক্লতা প্রভৃতির শরীর পাথিব অযে'নিজ উদ্ভিজ্জ দেহ বলিয়া পরিগণিত । 

নরকবাসীদিগের শরীরও অযোনিজ বলিয়া খ্যাত। যদি বল মনুষ্ত প্রভৃতির 

শরীর যে পাথিব, সে বিষয়ে প্রমাণ কিঃ কোন প্রমাণই তে। পরিলক্ষিত হয় 

ন1। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু মনৃষ্তাদির শরীরে গন্ধাদি আছে 

বলিয়। মনুষ্কাদির শরীর পাখি বলিয়া কথিত, সুতরাং গন্ধাদিমত্ব হেতুর দ্বারা 

মনুষ্তাদি শরীরে পাথিবত্ব অনুমিত হয়। যদি বল যেমন মনুষ্যাদি শরীরে 

গন্ধাদির উপলব্ধিহেতু মনুষ্যাদির শরীর পাখিব বলিয়া অভিহিত হয়, সেইপ্দপ 

মনুষ্যাদির শরীরে জল উম্মা-তেজঃ, বাম়ু ও আকাশের উপলন্ধিহেত 

মনুষ্যাদির শরীর, জলীয়, তৈজস, বায়বীয় প্রভৃতি বলিয়া! কথিত হউকৃ। 

এরূপ বলিতে পার না । যেহেতু মনুষ্যাদির শরীর জলীয়াদিরূপে স্বীকৃত 

হইলে জলত্ব-পৃথিবীত্বাদির সাঙ্কধ্যের আপতি হয় বলিয়া! মনৃষ্যাদি শরীর 

জলীয় বা পারব প্রভৃতি কিছুই বলিতে পারা যায় না। যদি বল মনৃষ্যাদির 

শরীর পাথিব ন| হউক, কিন্তু জলীয় বা তৈজস হউকৃ। এরূপ কথা বলিতে 
পার না। কারণ ক্লেদাদি বা জলীয়াংশাদি বিনষ্ট হইলেও শরীরত্বরূপে 
শরীরের “সেই এই শরীর” এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হয়, সৃতরাং মনৃষ্াদির 

প্রত্যক্ষখণ্ড মূ ৯১ 



শরীর যদি জলীয় বা তৈজস হইত, তাহা হইলে সেই জলাদি বিনষ্ট হইলে 
শরীরও বিনষ্ট হইত, কিন্তু তাহ! হয় না। পরন্ত “সেই এই শরীর” এইরূপ 

প্রত্যতিজ্ঞ| উৎপন্ন হয় এবং শরীরের ধ্বংস পথ্যন্ত গন্ধাদির উপলব্ধিহেতু মনুস্তাদি 
শরীরের পৃথিবীত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাং মনুষ্যাদি শরীর পাথিব বলিয়া অভিহিত 
হয়, জঙ্গীয় বা তৈজস বলিয়া কথিত হয় না। অতএব মনুষ্যাদির 
শরীর পাধিব। পাথিব শরীরে পৃথিবী সমবায়িকারণ হয় এবং জল, তেজঃ, 

বায়ু ও আকাশ এ শরীরের প্রতি নিমিত্তকারণমাত্র হয় । ষেহেতু এক জাতীয় 

দ্রব্যেই উপাদান-উপাদেয়ভাব সমুৎপন্ন হয়। বিজাতীয় দ্রব্য যদি উপাদান- 
কারণ হয় তাহ! হইলে উপাদেয় কাধ্য একবিধ বলিয়া? স্বীকৃত হয় ন।। 

মনুষ্যাদির শরীর যদি পৃথিবী, জল প্রভৃতি বিজাত।য় ভূত দ্রব্যের দ্বারা নিমিত 

এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহ। হইলে উক্ত শরীরে পৃথিবীত্ব ও জলত্বাদি 

বিজাতীয় ধর্মসমূহের অস্তিত্ব স্বীক।র করিতে হয়। অথচ একই অধিকরণে 
পৃথিবীত্ব ও জলত্াদি ধর্মগুলি বর্তমান থাকিলে উক্ত ধর্মসমূহ বিজাতীয় ধর্ম 
বলিয়। স্বীকৃত হইবে না। তাহার ফলে দ্রব্যকে নয় প্রকারে বিভক্ত কর। 

অনুপপন্ন হইয়া পড়ে । প্রকৃতপক্ষে শরীরের সর্ববাংশেই পৃথিবীর বিশেষ গুণ 

গন্ধের উপলব্ধি হয় বলিয়] মনুষ্যাদির শরীর প।থিব শরীর বলিয়াই অভিহ্থিত 
সঙ্গত হয়। 

পৃথিবীত্বাদি সিদ্ধ জাতির দ্বার! সাঙ্ক্যের আপত্তি হয় বলিয়া! শরীর 

অনুগত ধর্ম হইলেও জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইল ন1। 

“স্বসামানাধিকরণ্য-স্বাভাববদ্বৃত্তত্ব-স্বসমানাধিকরণাত্যস্তাভাব প্রতিযোগিত্ব” 

-_-এই সম্বন্ধত্রয় দ্বারা সন্বন্ধবিশিষ্ট ধর্ম সঙ্কর বলিয়া অভিহিত হয়। তথাহি 

মনুষ্যাদদি শরীরে পৃথিবীত্ব ও শরীরত্ব থাকায় স্বসামানাধিকরণ্য আছে, 

জলীয়াদি শরীরে শরীরত্ব আছে কিন্তু পৃথিবীত্ব নাই এবং ঘটাদিতে পৃথিবীত্ব 

আছে, কিন্ত শরীরত্ব নাই, স্বৃতরাঁং জলীয়াদি শরীরে এবং ঘটাদিতে স্বাভাব- 
বদ্বৃত্তিত্ব ও স্বসমানাধিকরণা ত্যন্তভাবপ্রতিযোগিত্ব থাকায় পৃথিবীত্বের সহিত 

শরীরত্বের সাঙ্কধ্য হয়। শরীরত্বের দ্বারা সাঙ্কর্ধ্য হয় বলিয়] পৃথিবীত্ব জাতি- 

রূপে কেমন করিয়। স্বীকৃত হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 

কারণত1 অবশ্যই কিঞ্চিশ্মের-কোন এক ধর্মের দ্বার অবচ্ছিন্ন বা নিয়ন্ত্রিত 

হয়, যেহেতু সে কারণতা “পৃথিবীনিষ্ঠাগন্ধমমবায়িকারণত। কিঞ্চিদ্বম্্ীবচ্ছিন্ন। 

ক।রণত্বাং” ইত্যাকারক অনুমান প্রমাণের দ্বার! পৃথিবীত্বে জাতির উপপত্তি 

৯২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হয় । অতএব শরীরত্ব দ্বার] সন্কধ্য হইলেও পৃথিবীত্ব জাতির অনুপপত্তি হয় না। 

কিন্ত চেষ্টার আশ্রয় শরীর বলিয়া কথিত। বৃক্ষ প্রডৃতিও চেষ্টার আশ্রয় 
বলিয়া বৃক্ষাদিতে শরীর লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। যদি বল বৃক্ষাদি যে শরীর, 

সে বিষয়ে তো কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বলিতে পার না। 
কারণ বৃক্ষা্দি শরার যেহেতু সেখানে প্রাণবা়ুর সম্বন্ধ আছে এই অনুমানের 
দারা বৃক্ষাদি শরীরের উপপত্তি হয় । যদি বল বৃক্ষাদি শরীরে যে প্রাণবামুর সন্বন্ধ 
আছে সে বিষয়ে তো কোন প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় না। এরূপ কথ! বল! সঙ্গত 
নহে। কারণ বৃক্ষশরীরে প্রাণবাযু আছে যেহেতু ছেদন জন্য ক্ষত অংশ পূরণ 
হইয়া পূর্বব|বস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উহার বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি আছে এই অনুমানের 
ছ।র। বৃক্ষাি শরীরে প্রাণবায়ুর সম্বন্ধ অনুমিত হয়। যদি হস্ত পদ প্রভৃতি 
অঙ্গ-প্রত্যঙসমূহ “শরীর” বলিয়। ব্যবহৃত না হয়, তাহ? হইলে শরীর লক্ষণে 
“অন্তযাবয়বিত্ব” এই বিশেষণ পদটি নিবেশ করিয়৷ “অন্ত্যাবয়বিত্বেসতি 

চেষ্টাশ্রয়ত্বং অথবা চেষ্টাবদস্ত্যা বয়বিত্বং শরীরত্বম্” এবপ শরীরের লক্ষণ বলিতে 
হইবে। অন্যথা কেবল “চেষ্টীশ্রয়ত্ব” শরীরের লক্ষণ বলিলে হস্তপদাদিও 

চেষ্টার আহ্রয়হেতু হস্তপদাদিরও শরীরত্বের আপত্তি হয় । অন্ত/ঁবয়বিত্ব শবের 
অর্থ- দ্রব্যের অনারস্তকদ্রব্যত্ব অর্থাৎ যে শেষ অবয়বী হইতে অন্ত কোন 
অবয়নবীর উৎপত্ি হয় নাই তাদৃশ অবয্ববিত্ব। হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গসমূহ 
শরীরের আরম্ভক বা উৎপাদক উপাদান বলিয়! উহার। অন্তযাবয়বী নহে। 

অতএব হস্ত, পদ প্রস্ৃতি অঙ্গসমূহ অস্ত্যাবয়বী নয় বলিয়! হস্তপদাদি শরীর 
নহে । যদি বল যে শরীরে চেষ্টা জন্মায় নাই ব1 উৎপন্ন হয় নাই, সেই শরীরে 
চেষ্টাশ্রয়ত্ব না থাকায় চেষ্টাশ্রয়ত্বরূপ শরীর লক্ষণের অব্য।প্তি হয়। এরূপ 
বলিতে পার না । কারণ তাদ্বশ শরীরের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রম।ণ পরিলক্ষিত 

হয় না। পাষাণ-মধ্যবন্তি-চেষ্টাহীনভেকশরীরাদিতে এবং ম্ৃতশবীরে শরীর 
লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় বলিয়া বিশ্বনাথ লক্ষণাস্তর বলিতেছেন-_-“অথব1” ইত্যাদি 
্স্থ দ্বারা । চেষ্টার অধিকরণ যে অন্ত্যাবয়বী, সেই অস্ত্যাবয়বীতে বর্তমান যে 

দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতি চেত্রত্বাদি, মেই জাতিমত্বই শরীরত্ব। ঘটত্ব গ্রহণ করিয়া ঘটে 

অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য শরীরের লক্ষণে “চেম্টাবং, এই অংশে নিবেশিত 

হইয়াছে । হস্তপদাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত “অন্ত্যাবয়বি” এই অংশে 

উক্ত লক্ষণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে 

তাদৃশ পৃথিবীত্বরূপজ।তিমত্ব ঘটাদিতে থ।কায় ঘটাদিতে অতিব্যা্ডি- 

প্রত্যক্ষখণ্ডম ৯৩ 



বারণের নিমিত্ত গ্রন্থকার লক্ষণাস্তর বলিতেছেন--“অস্ত্যাবয় বিমা ত্রবৃত্তি- 

চেষ্টাবংবৃত্তিজাতিমত্বই শরীর । অর্থাং অন্তাবয়বিমাত্রে বর্তমান অথচ 

চেষ্টাধিকরণে বর্তমান যে জাতি মনুষ্যতাদি তাদৃুশজাতিমত্ই শরীরত্ব। পৃথিবীত্ 
অবয়বের অবয়বীতে থাকিলেও অন্ত্যাবয় বিমাঙবৃত্তি নয় বলিয়া ঘটাদিতে উক্ত 

শরীরলক্ষণের অভিব্যাপ্তি হইল না। মনুষত্ব, বা চৈত্রত্ব মৈত্রতাদি জাতি গ্রহণ 
করিয়া লক্ষণসঙ্গতি হইবে । যদি বল নৃসিংহ শরীরে উক্ত শরীর লক্ষণের সমন্বয় 

না হওয়ায় অব্য।প্তি হয়, যেতেতু ৃসিংহত্ ধন্ম একমাত্র ব্যক্তি বৃত্তি বলিয়1 উহা 

জাতিরূপে গ্হীত হইবে না। আর জলীয় ও তৈজস শরীরে বর্তমান থাকে 

বলিয়। জলত্বাদির সহিত সাকঙ্কধ্যবশতঃ নৃসিংহ-গত দেবন্ও জ।তিরূপে স্বীকৃত 

হইবে না। লক্ষ্যে নৃুসিংহশরীরে কেমন করিয়] শরীর লক্ষণের সঙ্গতি হইবে ? 

অতএব শরীর লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার ন1। কারণ কল্পভেদে 

বৃসিংত শরীর অনেক ব৷ ভিন্নভিন্ন বলিয়া! ৃসিংহত্ব অনুগত ধর্মটি জাতি বলিয়া 

স্বীকৃত হওয়ায় হৃসিংহত্ব জাতি গ্রহণ করিয়া লক্ষণ সঙ্গতি হয়। সুতরাং 

উক্ত অব্যাপ্তি হইবে না। 

শরীরাশ্রিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় পাখিববস্ত । যদি বল ঘ্রাণেন্দ্রিয় যে পািববস্থু 

সে বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বলিতে পর না। কারণ 

ঘ্রাণেক্দ্িয় পাখিববস্ত যেহেতু উহা রূপাদির মধ্যে কেবল গন্ধেরই ব্যঞ্জক, যেমন 
গব্যঘৃত কুঙ্কুমগন্ধের অভিব্যঞ্জক এই অনুমানের দ্বার! প্রাণেন্দ্রিয়ের পাথিবত্বসিদ্ধ 

হয়। জ্ঞানকারণ মনঃসংষোগের আশ্রয় ইন্দ্রিয় বলিয়! অভিহিত হয়। গন্ধো- 

পলদ্ধির কারণই ঘ্রাণ। যখন কোন সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ দ্রব্যের অংশের সহিত 

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় এবং এ মংযোগের ফলে গন্ধের সহিত সংযুক্ত 

সমবায় সন্নিকর্ষ হয়, তাহার ফলেই গন্ধের উপলদ্ধি হয়। গন্ধবান্ দ্রব্যের 

নিকটে ঘ্রাণ গমন করে ন1। বায়ুর দ্বার] অনীত গন্ধবান্ দ্রব্যের অংশ ্রাণের 

নিকট উপস্থিত হয়। উক্তপ্রকারে সন্নিকৃষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। গ্রানেন্দর্িয় 

কখন দ্রব্যকে গ্রহণ করিতে পারে না। ভ্রাণেত্র্িয় পাঘিব পরমাণুর দ্বারা 
নিম্মিত। এই নিমিত পৃথিবীর সকল বিশেষগুণ ঘ্রাণেক্দ্িয়েও আছে । কিন্ত 
অদ্ষ্টবশতঃ ঘ্রাণেক্ত্রিয়স্থিত বিশেষগুণ অনুভূত হয়, প্রত্যক্ষযোগ্য হয় না। 

কে।ন একটি দ্রব্যে রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি অনেকগুণ থাকিলেও ঘ্রাণেন্তরিয় 
কেবল গন্ধকেই গ্রহণ করে, রূপাদিকে গ্রহণ করে না। প্রাপেন্ট্িয় পাথিব, 
যেহেতু রূপাদি থাকিলেও গন্ধের গ্রাহক হয় অথব৷ দ্রাপেক্িয় গন্ধাশ্রয়, যেহেতু 

৯৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পন্ধ-গ্রাহক বাহ ইন্দ্রিয় এই অনুমানের দ্বারা দ্রাপেন্দ্রিয়ের পাধিবত্ব সিদ্ধ হয়। 

যে বাহো্দ্রিয় যে ষে গুণের গ্রাহক হয়, সে তংজাতীয় আশ্রয় হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয 

যদি পন্ধগ্রাহকবশতঃ গন্ধাশ্রয় হয়, তাহা হইলে গন্ধাশ্রয়ত্বহেতৃক পাথিবত্বও 
প্রাণেন্দ্রিয়ে অনুমিত হইবে । 

যদি বল দৃষ্ট!ন্তে গব)ঘৃত স্বীয়্ূপের ব্যঞ্জক বলিয়া অসিদ্ধি। একথা 

বলিতে পার না। কারণ পাধিব ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবল গন্ধেরই বঃঞ্জক হয়, 

পরকীয়রূপাদির অব্যগ্রক ইহাই গন্ধের “ই* এই এবকারের অর্থ । যেমন 

গবাঘৃত স্বকীয়রূপের ব্যগ্জক এবং পরকীয় কুঙ্কুমাদিরূপের অব্যঞ্জক হওয়ায় 

প্রকৃতস্থলে পূর্বেবাক্ত অসিদ্ধ দোষ হইল না। যদি বল নূতন শরারগন্ধের ব্যঞ্জক 

নবশরাবস্থিত জলে অনৈকান্তিকত্ব অর্থাং নূতন শরাবস্থিত জল পাধিব নয় অথচ 
উক্ত জল পরকীয়রূপাদির অব্যঞ্রক হইয়! নূতন শরাবগত গন্ধের ব্যঞ্জক 
হইয়াছে। অতএব জল হেতুটি এ লক্ষণের স্বাভাববদ্বৃতিত্বরূপ ব্যভিচারী । 

এরূপ বলিতে পার না। কারণ নূতন শরাবহ্থিত জল কেবল গন্ধেরই 

অভিব্যঞ্জক নহে, পরন্ত উহা আবার শক্তুরসেরও ব্যঞ্জক বলিয়া জলে পাথিব 

লক্ষণের নাতিব্যপ্তি। অথব!| বায়ুর দ্বার আনীত সৃক্ষপ।থিব বস্তু কেবল 
নিজের গন্ধেরই অভিব্যঞ্জক হেতু উহা! দৃষ্টান্ত হইতে পারে বলিয়। লাঘব হেঙ 

«“পরকীয়” এই বিশেষণ পদটি নিবেশের প্রয়েজন নাই । কারণ উহ] রূপাদির 

মধ্যে গক্ষেরই ব্যঞ্জক বলিয়। ব্যভিচার ব। দৃষ্টান্তে স্বরূপপিদ্ধি হয় না। যদি 

বল পাধিব বস্তুর সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ গন্ধমাত্রের বাঞজক বলিয়া 

ঘ্রণেক্দ্রিয় সন্নিকর্ষে ব্যতিচার হয়। কারণ পাথিবত্বরূপ সাধ্যাভীবাধিকরণে 

সংযুক্তসমবায়রূপসন্লিকর্ষে - রূপাদ্যব্যঞ্জকসমানা ধিকরণ - গন্ধব্যঞ্জকত্বরূপহেতু 

থাকায় ব্যভিচার হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ পদ্রব্যত্বেসতি” এই 

বিশেষণ পদটি হেতুতে নিবেশ করিতে হইবে । অর্থাৎ ঘ্রাণেত্দ্রিয় পাধিব 
যেহেতু উহ! দ্রব্য হইয়া! কেবল গন্ধেরই ব্যঞ্জক এইবূপ বলিতে হইবে । অতএব 

ভ্রাণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ রূপাদির অব্যঞ্জক হইয়া কেবল গন্ধের ব্যঞ্জক হইলেও 

উহ গুণপদার্থহেতু দ্রব্য পদার্থ নয় বলিয়। উক্ত ব্যভিচার দূরীভূত হইল। 

পাথিব বিষয়ের পরিচয় দিতেছেন-_“বিষয়” ইত্যাদি গ্রন্থের ছার । শরীর 
ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন যাবতীয় দ্রব্য-বিষয়। ছ্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রন্মাপ্ডস্ত 

অর্থাৎ ব্রন্াণ্ডের যাবতীয় পাধিব ভ্রবা বিষয়রূপে পরিগণিত । 
উপভোগের সাধন বা হেতু পাঁধিব বিষয় বলিয়া কথিত। বিশ্বেষত 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৯৫ 



কাধ্য উৎপন্ন হয়, সকল কাধ্যের প্রতি অদৃষ্ট নিমিত্ত কারণ । যে পদার্থটি যে 

ব্যক্তির অদৃষ্ট দ্বারা উৎপন্ন, সেই পদার্থটি সেই ব্যক্তির উপভোগের সাধন 

হইবে। মেঘসঞ্চার, ভূমিকম্প প্রভৃতি কার্য্যে অদৃষ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ। 

অদৃষ্ট কার্য্/মাত্রের প্রতি কারণ হইলেও সর্বত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ হয় না। 

দৃূষটকারণসমূহের সমাধানের দ্বারাই অদৃষ্টকারণ হয়। সামগ্রীর উপস্থিতিতে 
অদ্ুষ্টবিলম্বে কার্ষ)বিলশ্ব হয় না, এই নিমিত্ত অদৃষ্ট পরম্পরা সম্বন্ধে ক!রণ 

বলিয়। স্বীকৃত হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--ষে কাধ্য যে পুকষের 

অদৃষ্ট দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই ক।ধ্য সেই পুকষের কোথাও সাক্ষ।ৎ সম্বন্ধে 

কোথাও বা পরম্পর] সম্বন্ধে উপভে।গ উৎপন্ন করে । যদিও দ্যণুক প্রত্যক্ষের 

বিষয় নহে তথাপি পরম্পরা সম্বন্ধে উপভোগের সাধন হয়। যেহেতু কারণও 

প্রয়োজন ব্যতীত কোন বস্তই উৎপন্ন হয় না। সৃতরাং যাবতীয় কাধ্যই সাক্ষাৎ 

বা পরম্পর। সম্বন্ধে কোন না কোন ব্যক্তির উপভোগের স।ধন হয় বলিয়। 

দ্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রল্মাণ্ডের সকল পাথিব পদার্থ বা দ্রব্য বিষয়রূপে 

গণ্য হয়। শরীর ও ইন্দ্রিয় এই উভয়বস্তু বিষয় হইলেও শিষ্দিগের বুদ্ধি 

বিকাশের নিমিত্ত পৃথকৃভাবে প্রদশিত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥ 

নগ'হাক্লীত-ত্মহাঁ অক মন্হ-হীলী | 
বলন্তবল নত নত আবিজিকমুহাই্বল | ২২1 

গ্রন্থকার দ্বিতীয় দ্রব্য জলের পরিচয় বলিতেছেন-__“বর্ণঃ শুরু” ইত্যাদি গ্রস্থ- 

দ্বারা । যেমন গন্ধের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক বলিয়। পৃথিবীত্ব জাতি সিদ্ধ 

হইয়াছে, সেইরূপ জন্য শীতস্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে বা শ্রেহে 

সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক বলিয়া জলত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। 

শুরু বর্ণ, মধুর রস, শীতস্পর্শ, স্নেহ ও স্বাভাবিক__অনৈমিত্তিক দ্রবত্ব 
এইগুলি জলের বিশেষ গুণ বলিয়া কথিত | পৃথিবীর মত জলেও চতুর্দশ 

সাধারণ গুণ থাকে । জলের জন্যই পাথিব দ্রব্যে ও বায়ুতে শৈত্যের প্রতীতি 
হয়। নিত্য ও অনিত্য ভেদে শীতম্পর্শাদিও দুই প্রকার । যাহার উৎপত্তি ও 

বিনাশ নাই তাহাই নিত্য বলিয়া কথিত। আর যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ 

আছে, তাহাই অনিত্য বলিয়া অভিহিত। পরমাণুর শীতস্পর্শাদি নিত্য । 
পরমাণৃভিন্ন জলে শীতম্পর্শাদি অনিত্য। সমবায় সম্বন্ধে জন্য শীতম্পর্শাদির 
প্রতি তাদাত্ম্যসন্বন্ধে জন্য জল কারণ । নিত্য ও অনিত্যভেদে জল ছৃই প্রকার 

॥৩৯। 

৯৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অন্ত লিকদযলি- নর্থ: হয হলি । হহব-বললাধিক্কাহআবানভষটহ্কলযা অন্তত 

জআলিবিভি:। অহাঘি হনহবতর্থ নিআানিআ-স্থতিলঘা ন ক্কা্থলাতভষ্ব্ক, লখাদি 
জল্যজলহ্ল্ব লখাতী্ঘল্। অশ্ব দংলাঘী অভ্র ল ব্যান, রস অল্যহলহ্থানাশ্রানূ, 

নং নন লিং ভলকনধীজঘহলি কভাতহতক্লান-লিবলাহিলি শগ্গ। অল্মহলইইজনক- 

লানভহুকলসা অল্যমজন্ততনজান: বিল্তী লহ্নচিন্ভজঅলন্লা শ্রক্উহ্ন্কলযঘা অন্ত-নআানি- 

বিজি: | হ্যন্ততঘমন অন্তজ্ীলি হ্হাধিত্তুযুক - অর: হ্যনক হলি । ল ত্ত হ্যকজ্ধন- 

ব্রন ভগাগান্। অশনা ললিতিক্রদন্রততহ্ন্বতি-নলভ-স্ুতি-্যততআাহাহু. জ্যা্য- 

আলিলহুত্রনূ, অমাহনহ-হ্যন্বউনবকণাভলালাশিক্রহঘা-জদনত-স্তলি-লল্যহল ঘাঙ্াহ্, ভ্যানে 

জাজিনভত্র আরা লব: । ( বীন-হক্ষত্িক্যানী লালিল্যামি: | ) হঅজ্নহানিলি। অহ 

লগ্ুহ ঘৃ হব", হাল হন ভ্নহাঁঃ। লিজবজব্রহ্নতি-লগ্তুেত্রহ্-গ্তলি-হন্ঘলআাহ্বাহ্-ভমাঢ 

আলিম লহ: | বীল হাকহাহী লালিল্ঘামি. | নন্ত হ্নককন-( অন ) ঈললি স্কুল: £ 

্যান্তিল্্ীজন্তান্ী লীন্তিদীণক্তজ্মহিনি শ্বল্ল। লীক্তঅনচ্কন্ানন্টহ্ক্াঘা: দৃতিনীত 

জাবিহমানান অন্ত লীবজ্তবাঅলমত্রানু। ক্কান্তিলীঅন্ত লীনপলী লিহকতাসবীঘাঘিক্ী । 

অলহন নিযলি-নিষীণ নতভিলীনভিন: | অথ অক্ঠি লান্ুুর ক্দি লালন? নহি 

সহ্মধীতা ভ্বী5ণি হহ্বনান্তুধুষব । ল ন্্ লাহ্ককজক্তান্তী লাগ্ুষ্গুঘকঞ্মনি হললি 

নবা্ঘম্ ) ভহযাঘীদাঘিন্কানু। আলগা অক্ল্রীহ-( নহতীহ )-অক্তানবানর্তাহি- 
হভীনভভহাজকাহি-( হভাহি )-দানণি হআাহিলি শীল্ল। ্হীলঙ্যাহিনহাগত্য 

অ্তহবন্যজ্ক্ষলান্ব। ল ন্ন ভ্হীলক্গযাঈত্র অলীচ্লম্ভঘীব্াহ ( জভীচ্ঘান্তযীযাহু ) 
হ্াল্নবীনূজিবিলি নাভঘমূ, জ্ককণনাবীহনালু । দৃখিলীহতহআাচভাহ্িঅলল্ঞনানন্ীহ্- 
নচন্বান্্র অক্ট লামল্তাহিন্মূ। অনল্ী-হঘ্রান্তী তত্রাপ্পঘীঘাঘিকী লধা সর্লীলি: | ঘ্ন 
অল্যহাীতিহ্হাঅনন্না শর্ট অল্যঅ্তর্ণ লহুত্রচ্ভিন্লঅনন্ভবালন্ভব্ক অঙ্র্ত 

ন্বাঘযনূ। গ্বচ্ভ-ত্বনহ্নাহী তত হীতানভভ্নিহঘলহনালতলিহীলনহ-অজিভহীত । বিজ: 

বযীবাত্ অক্ট ভ্চ্তা স্লীলিবীনাণিল্ঠী ভ্ুঝল, অল দাক্যাঘঅন্রানূ। হনিহংত্তুনলি । 

ভ্ববাহাতদি লহ্-র্নভি-অভ্তভযীন হন: অভ হন্্-বললনাবিকাহতাকতানু। বীল অন্ত 

ঘৃল জহ হলি নল্বজ্যমূ। নম্যবজনিলি । ভাভিভিকরনবহ্ আলিনিহীন: সম্তহাতিভু- 
বরহ্বন্ভিজস-অনন্কলাবরভ্ভহ্জ্ঞনঘি রইক্ীলি লাজ: | টীভাহাতদি অভতভ্যত লবত্ন', হলহ- 
চাঙ্গা ন্ হ্ন্লান্তকুত্সলিলি অধমলি ॥ই৩। 

গ্রন্থকার দ্বিতীয় দ্রব্য জল নিরূপণ করিতেছেন-_“বর্ণশুর” ইত্যাদি গ্রন্থের 

দ্বারা । স্বেহের সমবাক্সিকারণতাবচ্ছেদকরূুপে জলতৃজাতি সিদ্ধ হয়। যদিও 

স্রেহত্ব-ধশ্ম নিত্য ও অনিত্য উভয় প্রকার স্নেহ পদার্থে বর্তমান থাকায় স্রেহত 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৯৭ 
ব. বি/ভাষাপরিচ্ছেদ/৬৭-৭ 



কার্য্যতাবচ্ছেদ কধর্মা বলিয়া স্বীকৃত হওয়া! অসুবিধাজনক অর্থাৎ নিত্যজলবৃত্তি- 

স্নেহ নিত্য পদার্থ, এই নিত্য স্নেহেও স্রেহত্ব আছে , কিন্ত নিত্য স্লেহে কাধ্যতা 

না থাকায় স্নেহত্বকাধ্যতা বচ্ছেকধর্্মরূপে পরিগণিত হয় না। যেহেতু অনুযনানতি- 
রিক্তদেশবৃত্তিধ্শই অবচ্ছেদক বলিয়া! গণ্য হয় । অতএব স্ত্রেহত্বাবচ্ছিন্ন স্েহ 

অপ্রসিদ্ধবশতঃ জলে সমবায়িকারণতাও অগ্রসিদ্ধ হয়। সুতরাং স্নেহের 
সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জলত্জাতি সিদ্ধ হয় না। তথাপি অনিত্য- 

স্নেছমাত্রবৃত্তিস্রেহত্ব কারধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম বলিয়। গণ্য হইবে । যদি বল জন্য- 

স্নেহের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে জন্মজলত্বের সিদ্ধি হইলেও জল- 

পরমাণুতে জলত্ব থাকে না, যেহেতু জলপরমানুতে জন্য স্বেহ নাই। সেই 
নিত্াজলপরমাণথুর স্বরূপযোগ্যত! অর্থাং কারণতাবচ্ছেদকধর্মবত্বরূপ কারণতা৷ 

থাকিলে ব৷ স্বীকার করিলে ফলের বা! কাধ্যের অর্থাং স্নেহোৎপত্তির অবশ্যস্তাব 

নিয়ম অর্থাং জলপরমাণু হইতে কোন না কোন সময়ে অবশ্য স্লেহরূপ কার্য 
উৎপন্ন হইবে । এরূপ বলিতে পার না। কারণ জন্যপ্েহের জনক তাবচ্ছেদক- 

রূপে জন্মজলতজাতি অর্থাৎ জন্যজলবৃত্তি-জলত্ব জাতিসিদ্ধ হইলে জন্যজলত্বাবচ্ছিন্ন 

জন্যজলের কারণতাঁর অবচ্ছেদরূপে জলত্বজাতি সিদ্ধ হয়। শুর্ুরূপই জলের 

বিশেষগুণ ইহ! দেখাইবার জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“বর্ণঃ শুরু” ইতি। 

কিন্ত শুরুরূপবত্ব জলের লক্ষণ নহে । কারণ পৃথিবীও তেজঃপদার্থে অতিব্যাপ্তি 

হয়। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন_-“অথবা+, ইত্যাদি । নৈমিত্তিক 

দ্রবত্বাধিকরণে পৃথিবী ও তেজঃ পদার্থে অবর্তমান অথচ বূপাধিকরণে জলে 

বর্তমান ষে দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য জলত্ব জাতি, তাদ্বশ জাতিমত্বই শুরুরূপবত্ব 

শব্দের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ। পৃথিবীত্বাদিজাতি গ্রহণ করিয়? 

পৃথিব্যাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত উক্ত পারিভাষিক জললক্ষণে 

“নৈমিত্তিকদ্রবত্ববদবৃত্তি” এই অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্রব্যত্বব্যাপ্য বামুত্ব- 
জাতি লইয়া বায়ুতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত জললক্ষণে “রূপবদ্বৃত্তি” 

এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে । তাদৃশ পটত্বাদি জাতি গ্রহণ করিয়া! পটাদিতে 

অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত জললক্ষণে “সাক্ষাং, এই অংশ সন্নিবেশিত 

হইয়াছে । জল-পটান্যতরত্ব গ্রহণ করিয়। পটাদিতে অতিব্যাপ্তি নিরাসের নিমিত 

উক্ত জললক্ষণে “জাতি” এই অংশ সম্নিবিষ্ট হইয়াছে । উদক্ষরত্বের আপতি 

নিরাসের জন্য লক্ষণাস্তর বলিতেছেন-_“অভাম্বর” ইত্যাদি । অভাম্বর.শুরুরূপ 

ভিন্ন ষে ভাদ্র শুরু রূপাদি, তাহাদের অলমানাধিকরণ অথচ রূপাধিকরণীভূত- 

৯৬ ৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পদার্থে বর্তমান যে দ্রব্যত্বের সাক্ষা্ ব্যাপ্য জলত্বজাতি তাদবশজাতিমত্ত্ই 

শুরুরূপবত্ব শব্দের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ। দ্রব্যত্ব সাক্ষাদ্ব্যাপ্য বামত্ব 

জাতি গ্রহণ করিয়া বায়ুতে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত উক্ত পারিভাষিক জল- 

লক্ষণে “রূপবদ্বৃত্তি” এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে । তাদৃশ পটত্বাদি জাতি গ্রহণ 

করিয়া পটাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত জললক্ষণে “সাক্ষাদ্ব্যাপয” 

এই অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীত্বজাতি গ্রহণ করিয়। পৃথিব্যাদিতে 

অতিব্যাপ্তিনিরাসের জন্য উক্ত পারিভাষিক জললক্ষণে “অসমানাধিকরণাস্ত” 

পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে । জলত্বজাতিতে শুরুরূপের সামানাধিকরণ্য থাকায় 

উক্ত জললক্ষণের অসম্ভবদোষহেত উক্ত পারিভাষিক জললক্ষণে “শুরুতর" 

এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে। তেজভ্ত্রজাতিগ্রহণ করিয়া! তেজঃপদার্থে অতিব্যাপ্তি- 

বারণের নিমিত্ত উক্ত জললক্ষণে “অভাম্বর” এই অংশ নিবেশিত হইয়াছে । 

তাদ্বশজাতিমত্বই শুরুরূপবত্ধ শবের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ হওয়ায় 

স্কটিকাদিতে অতিব্যাপ্তি হইল না। কারণ স্ফটিকাদি দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব)াপ্য 

জাতি নহে। জলের মধুর রসও স্পর্শশীতল বিশেষগুণ হওয়ায় পাথিব দ্রব্যে 
ও বাম্বৃতে শৈত্যের প্রতীতি হয়। মধুররসবত্ব জলের সাধশ্্য। মধুররসবত্ব 

শর্করাদিতেও থাকে বলিয়া! শর্করাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য জাতিঘটিত 

লক্ষণাত্তর করিতেছেন-_-“তিক্তরস” ইত্যাদি । তিক্তরসাধিকরণে পৃথিবীতে 

অবর্তমান এবং মধুররসাধিকরণে জলে বর্তমান যে ভ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্য জলত্ব- 

জাতি, ভাদুশজাতিমত্বই মধুররসবত্বশবের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ। মধুর- 

রসবত্বশব্দের এতাদৃশ অর্থ করায় শর্করাদিতে অতিব্যাপ্তি হইল না। কারণ 

শর্করাদিতে মধুররসবত্্ থাকিলেও তিক্তরসাধিকরণীতত পদার্থে অবর্ভমান এবং 
মধুররসাধিকরণে বর্তমান ষে ত্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্াজাতি, তাদৃশজাতি শর্করা- 

দিতে থাকে না। পৃথিবীত্বকে গ্রহণ করিয়া পৃথিব্যাদিতে মধুররসবত্বশবের 

উক্ত পারিভাষিক-লক্ষণে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য “তিক্তরসবদবৃত্তি” এই অংশ 

সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । তেজস্তজাতি গ্রহণ করিয়! তেজঃপদার্থে উক্ত পারিভাষিক- 

লক্ষণের অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত মধুররসবত্বশবের পারিভাধষিকলক্ষণে 

“মধুররসবদ্রৃত্তি” এই অংশ প্রদতত হইয়াছে । শর্করাত্ব গ্রহণ করিয়] শর্করাতে 

অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত লক্ষণে “সাক্ষাদ্” এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে । যদি 

বল জলে কেবল শুক্রূপই থাকে, অন্ত কোন রূপ থাকে না, এইরূপ কথা 

কীরূপে সম্ভব হয়? কারণ ষমুনানদীর জলাদিতে নীলরূপের উপলদ্ধি হয়। 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৯৯ 



এপ শঙ্কা -করিতে পার না। কারণ নীলরূপের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক 

পৃথিবীত্বজাতি যন্নাজলে না! থাকায় যমুনাজলে নীলরূপের অবস্থিতি সম্ভব 

নহে। কিন্তু স্বসমবায়িসংযোগসম্থন্ধে পৃথিবী জলে থাকে বলিয়। নীলরূপের 

আশ্রয় ষে পৃথিবী, সেই পৃথিবীর সহিত যমুনা জলের সংযোগ থাকায় 

যমুনার জলে পৃথিবী-বৃত্তি নীলরূপের উপলব্ধি বা প্রতীতি হইয়। থাকে । 

বস্ততঃ যমুনার জলের স্বাভাবিক রূপ নীল নহে। অতএব আকাশে যমুনার 
জল নিক্ষেপ করিলে এ জল শুরুরূপ বলিয়া প্রতীত হয়, কারণ তখন পৃথিবীর 

সহিত যমুনা জলের স্বসমবায়িসংযোগরূপ সম্বন্ধ থাকে ন!। 
জলের রস মধুর এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না কারণ 

রসনেন্দ্রিয়ের দ্বার জলে কোন রসেরই উপলব্ধি ব! প্রত্যক্ষ হয় না। যদি বল 

রসনেন্দ্রিয় দ্বারা নারিকেল জলাদিতে মাধূর্য/যরসের উপলব্ধি হয় । এরূপ কথ! 
বলিতে পার না। কারণ এ মাধুধ্য আশ্রয়ৌপাধিক অর্থাৎ মধুররসের আশ্রয় 

নারিকেল, সেই নারিকেলের সহিত জলের সংযোগবশত€ই নারিকেল-গত- 

মাধুধ্য নারিকেল জলে প্রতীত হয়। অন্যথা অর্থাং উক্তসংযোগবশতঃই 

নারিকেল জলে নারিকেল-গত মাধুষ্যের প্রতীতি হয়, একথা স্বীকার না করিলে 
জন্বীর জলাদিতে অম্লাদিরসের উপলব্ধি হয় বলিয়া! অক্লািরসবত্বও জলের 

সাধন্ম্য হউকৃ। এরূপ আপত্তি করা৷ যায় না। কারণ হরীতকী প্রভৃতি 

ভক্ষপই জল-গতরসের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক বলিয়। স্বীকৃত হওয়ায় জলের 

মাধুর্য সিদ্ধ হয় । অতএব হরীতকী ভক্ষণের পর জলপান করিলে জল মধুর 
প্রতীত হয় । 

অপাকজ রসের আশ্রয়হেতু রসনাকে জলীয় বস্ত বল! হয় । পাধিব দ্রব্য 
শর্করা প্রভৃতি রস পাকজ বা! তেজঃসংযোগজন্য এই কারণে পাথিব রস 

পরিবত্তিত হয়, কিন্ত জলীয় রস সর্ববদ1 এক প্রকারই থাকে । “রস্যতে অনেন 

ইতি রসনম্” অর্থীং যাহার দ্বারা রস আস্বাদিত হয় তাহাকেই রসনা বলে । 

রসের আশ্রয়হেতু রসনেজ্দ্রিয়কে জলীয় বল! হয়। এই রসনেন্দ্রিয় জিহ্বার 

অগ্রদেশে থাকে । যখন কোন রসবিশিষ্ট দ্রব্য জিহ্বার সহিত সংযুক্ত হয়, 

তখন এঁ জিহ্বার অগ্রভাগে অবস্থিত রসনেক্ত্রিয়ের সহিতও এ দ্রব্যের সংযোগ 

হয়। 

তাহার ফলে এ দ্রব্যে অবস্থিত রসের সহিত রসনেজ্দ্রিয়ের সংযুক্ত-সমবায়- 

সন্নিকর্ষ হয়। তাদ্শসন্নিকর্ষের দ্বার! জিহ্বাস্থিত দ্রব্যরসের প্রত্যক্ষ হয়। 

১০০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



রসনেক্ড্রিয় কখন রসবিশিষ্ দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। যে ইন্ট্রিয় 

কেবল রসের গ্রাহক তাহাকেই রসনেন্দ্রিয় বলে। এই রসনেত্দ্রিয়ের দ্বার! 

রস, রসত্বজাতি, রসত্বব্যাপ্যজাতি মধুরুত্বাদি ও রসাভাব গৃহীত হয় । 

যদি বল বদনগতজলের সহিত বদনগত-উম্মার ( উষ্ার ) সংযোগবশতঃই 

হরীতকী বা আমলকীতে রসাস্তরের অর্থা মাধুধ্যের উৎপত্তি হয়। এরূপ 
বলিতে পার না। যেহেতু কল্পনা! জনিত গৌরব দোষ হর অর্থাং রসে!ংপত্তির 
প্রতি অবয়বের রস ও অগ্নিসংযোগ এই দুইটি কারণ প্রসিদ্ধবস্ত । এখন+ জল- 

সংযোগকেও মাধুর্যের প্রতি কারণ বলিয়! স্বীকার করিলে রসোংপত্তির 
তিনটি কারণ-বা কারণত্রয় স্বীকারজনিত গৌরব দোষ হয় । পৃথিবীত অন্নাদি- 

রসের জনকতাবচ্ছেদক ধর্ম বলিয়া জলে পৃথিবীত্ব অবিদ্যমানহেতু জলে 

অল্লাদিরস থাকিতে পারে না । জলে জন্বীর-গত অক্পরসের যে প্রতীতি হয়, 

তাহা জদ্বীর সংযোগরূপ দোষ জন্য হইয়া থাকে । এইরূপ শীতস্পর্শের 

জনকতাবচ্ছেদক ধর্ম জন্যজলত্ব, সেই জন্যজলত্বাবচ্ছিন্ন-জন্যজলের অবচ্ছেদক 

জলত্ব ইহাই বুঝিতে হইবে । এইভাবে এখানে জলত্বজাতিসিদ্ধিবিষয়ে গ্রামাণা- 

স্তর প্রদধিত হইল । 
যদি বল জলেরই কেবল স্পর্শশৈত্য হয়, তাহ! হইলে ঘষ্ষিত বা ঘষ। 

চন্দনাদিতে জল নাই অথচ স্পর্শে কেমন করিয়া শৈত্যের উপলব্ধি হয়। 

প্রকৃতপক্ষে চন্দনে শৈত্য নাই । এই আশঙ্কার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন-- 

ঘধিত চন্দন প্রভৃতি বস্তূতে যে শৈত্যের বা শীতলের উপলব্ধি হয়, ত।হ। চন্দনের 

মধ্যস্থিত শীততর জলেরই উপলব্ধি, বস্ততঃ চন্দনের শৈত্য নাই। বহির 

ংযোগবশতঃ জলে ষে উঞ্চের প্রতীতি হয়, তাহা বহ্িরই উঞ্ণতাই জলে 

প্রতিভাত ব' প্রতীত হয়, যেহেতু জলে পাক নাই। কেবল পৃথিবীতেই রূপ, 

রস, গন্ধ ও স্পর্শের পরিবর্তন পাকজন্য হইয়া থাকে, একথা বিশ্বনাথ পরে 

বলিবেন। 

স্নেহ ইত্যার্দি। ঘ্ৃতপ্রভৃতিতেও যে স্বেহ পরিলক্ষিত হয়, সেই স্নেহ 

তের অন্তর্বতি জলেরই । জল স্লেহের সমবায়িকারণ বলিয়া কেবল জলেই 

স্বেহ সমবায় সম্বন্ধে থাকে এবং ঘ্ৃতাদিতে স্নেহ সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। 

কিন্ত বস্ততঃ স্নেহ ঘৃতাদিতে সাক্ষাং সম্বন্ধে না থাকিলেও ঘৃতাদির মধ্যে 

জলীয়াংশ থাকে বলিয়। স্বাশ্রয়সংযোগরূপ পরম্পরাসম্থদ্ধে স্নেহ ঘ্ৃতাদিতে 

থাকে । দ্রবত্ধ ইতি। জলের দ্রবত্ব স্বাভাবিক অর্থাৎ অনৈষিত্বিক বা 

প্রত্যক্ষথণ্ডম্ ১০১ 



সাংসিদ্ধিক বলিয়া! অভিহিত। সেই সাংসিদ্ধিক বা স্বাভাবিক দ্রবত্বতৃ 

প্রত্ক্ষপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ ও জাতিবিশেষ। সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বত্বাবচ্ছিন্ন 

সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্বের জনকতাবচ্ছেদক জন্য জলত্ব। তৈল ঘ্ৃতাদিতেও 

তৈলঘ্ৃতাদির মধ্যস্থিত বা অন্তরর্তি জলীয়াংশেরই দ্রবত্বের উপলব্ধি হয়। 

তৈল ঘৃতাদি প্রকৃষ্ট স্নেহবশতঃ দাহের ব1 দহনের অনুকূল, একথা বিশ্বনাথ 

স্নেহনিরূপণ প্রকরণে বিশদভাবে আলোচন।! করিবেন ॥ ৩৯ ॥ 

". লিব্মবাহি সঘলনব্ নিল ইন্তনসীলিজমূ । 

ইল্দি্ন বল ল্য ভ্রিলাহিলিমসী লল: 01০।। 

পৃথিবীর মত জল নিত্য ও অনিত্যভেদে ছুই প্রকার । পরমাণুরূপ জল- 

নিতা, পরমাণুভিন্ন অর্থাৎ পরমাণুর দ্বার৷ উৎপন্ন সকল জলই অনিত্য বা কাধ্য। 

নিত্যজলবৃত্তি রূপ, রস, স্েহ, স্পর্শ, একত্ব সংখ্যা, পরিমাণ, একপৃথকৃত্ব, গুরুত্ব 

দ্রবত্ব এই গুণগুলিও নিত্যপদার্থ বলিয়া বোধিত হয়। নিত্যজলে দৈশিক পরত 

ও অপরত্ব থাকে, কিন্ত কালিক পরত্ব ও অপরত্ব থাকে না। অনিত্য জলে 

দৈশিক ও কালিক উভয়বিধ পরত্ব ও অপরত্ব থাকে । অনিত্য পৃথিবীর মত 

অনিত্য জলও শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়ভেদে তিন প্রকার । জলীয় শরীর 

অযোনিজ বরুণলোকে প্রসিদ্ধ । বরুণ জলের অধিষ্ঠীতা, বরণলোকে যে 
সকল প্রাণী আছে, তাহাদের শরীর জলীয় । এই জলীয় শরীর জলপরমাণুর 

দ্বারা নিম্মিত। জলীয়পরমাধুসমৃহই সমবায়িকারণ। এই জলীয়শরীরে 
পৃথিব্যাদির অংশও নিমিত্তকারণ রূপে বিদ্যমান থাকে । জলীয় ইন্দ্রিয় হইল 

রসনা । এই রসগ্রাহক রসনেন্দ্রির় জলীয় পরমাণুর দ্বারা নিম্মিত। “রস্যতে 

অনেন ইতি রসনম্” অর্থাং যাহার দ্বারা রস আস্বাদিত হয়, তাহাকে রসন বা 

রসনা বলে। রসনেক্দ্রিয় জলীয়, যেহেতু উহা গন্ধাদির অব্যক্তক হইয়। 

রসেরই ব্যঞ্জক হয়। অথবা রসনেন্ত্রিয় জলীয়, যেহেতু উহ! রসাশ্রয় এই 

অনুমান প্রমাণের দ্বারা-_রসনেন্দ্রিয় জলীয়পরমাগু দ্বার। নিন্মিত ইহ1 অনুমিত 

হয়। রসনেন্দ্রিয় রসাশ্রয় বলয় রস, স্পর্শ প্রভৃতি গুণসমহের মধ্যে রসেরই 

গ্রাহক হয়। এবং রসাশ্রয় হেতু রসনেন্দ্রিয় জলীয় বলিয়। পরিগণিত হয় । 

রসনেন্দ্রিয়ে জলের অভাস্বর শুরুরূপ, শীতস্পর্শ ; মধুর রস, স্বেছ ও সাংসিদ্ধিক 

দ্রবত্ব এই বিশেষগুণগুলি থাকে । রসনেন্দ্রিন কখন রসবিশিষ্ট দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ 

করিতে পারে না। 

১০২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



রসনেত্ত্রিয় দ্বার! রস, রসত্বজাতি, রসত্বের ব্যাপ্য জাতি--মধুরড়॥ কষায়ত, 

লবণত্ব, তিক্তত্ব, অয্নত্ব প্রভৃতি এবং রসাভাব গৃহীত হয় । নদী, সমুদ্র, হিম-_ 

শিশির বা তুষার, করকা--পাথর প্রভৃতি পদার্থ জলীয় বিষয় ॥ 

সথলনহিনি। দ্ৃথিজ্ঞা হনব: । অথান্ি অন্ত লিনিখ- লিতললিজস্ব ॥ 

নহলাঘুকরণ লিতঘ, ভ্রযহুন্ধাহিন্য অভ্বনলিলনযবতবললনত্্থ । অনিজলঘি স্গিঘিঘ'_ 
হাবীইল্বিয-লিনঘ-্মীহাল্ । দ্বখিতীলী ঘী ভিহীদত্বসাহ-ক্ছিট্তিঅলি । ইন্ছলঘীলিজমূ 

অযীনিঅঈনত্শ্: | অলীঘ হাহীহ্নমযীলিতঁ, শ্রতৃঘান্তীক্ক মভিভুমূ। হুল্ছিলিনি । 

অর্লীযঘলিঅধ: | ভখাহি হন অক্তীঘ, বাল্ঘানাত্রজকিঘলি হযভ্যজন্ফতাণু অ্ু,- 

ম্বোলিভতক্জকীভ্ক্ষত্রলু। হবেনল্দিয-অদ্িন্কর্ম তযসিল্াহআাহআায ল্য ই্যঘমূ। নিনয 

হুহাযনি--বিল্গ্ুহ্থিনাহিহিলি । ঝিল্দ্ু: অভুছ. | হিম ভুমাহ: | আহ্ণহানু, জহিনু- 

ন্াবাহ-্কহকাহি: অভ্নী5ণি সাঙ্া' | ল ছি ভিল-ক্কঘী: ক্তিলততান্ দাঘিত্রমিলি 

লাভ্যমূ তম্ননা শরিষ্ভীলৰ লহ অভ্র সন্যহাবিজতানু। হু লল্য যহ্ বল্যভত্র- 

জল্মমিলি ভ্যামঅঁভীঘাহানীদাইযব্রবিভী: । অনচ্রনিহীঘঘা অন্যত্র সনিহীশান 

ক্ষহলাহ্থীলা ক্কাতিত্যসঅযহ্য লাল্বনানু ॥॥৬০॥ 

পৃথিবীর মত। পৃথিবীর মত জলও দুই প্রকার-__-নিত্য ও অনিত্য। 
পরমাণুরূপ জল নিত্য পদার্থ । আর দ্বণথুক হইতে আরম্ভ করিয়। ব্রন্মাণ্ডের 

যাবতীয় জল অনিত) পদার্থ ও অবয়বে সঃবেত। অনিত্য ব] জন্য জলও 

শরীর, ইন্ত্রিয় এবং বিষয়ভেদে তিন প্রকার । পৃথিবী অর্থাৎ পাথিব শরীর 

এবং প।ধিব ইন্দ্রিয় হইতে জলীয় শরীর ও ইন্ড্রিয়ের যাহ] বিশেষত্ব ব৷ শিষ্য 

আছে, বিশ্বনাথ তাহা বলিতেছেন--“কিস্তূ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । পাধিব 

শরীর যোনিজ ও অযোনিজ হয় । কিন্ত জলীয় শরীর কেবল অযোনিজই হয়, 

কোন সময়েই জলীয় শরীর যোনিজ হয় না। অযোনিজ জলীয় শরীর বরুণ- 

লোকে প্রসিদ্ধ । বরুণ হইল জলের অধিষ্ঠাতা দেবতা, বরূণলোকে যে সকল 

প্রাণী আছেন, তাহাদের সকলের শরীর জলীয় ও অযোনিজ। এই অযোনিজ 

জলীয় শরীর জলপরমাণুর দ্বারা নিল্মিত, জলীয় পরমাণুসমূহই সমবায়িকারণ। 
পৃথিব্যাদির অংশও জলীয় শরীরে এবং জলীয় রসনেন্দ্িয়ে নিমিতকারণরূপে 
বিরাজ করে। জলের ইন্দ্রিয় জলীয়। রহ্যতে অনেন ইতি রসনম্--যাহার 

দ্বারা রস আশম্বাদিত হয়, তাহ! রসনেন্ত্রিয় বলিয়! কথিত হয়। রসনবা 

রসন। ইন্দ্রিয় জলীয় যেহেতু উহা গন্ধাদদির অব্যঞ্জক হইয়। রসেরই ব্যঞ্জক ব! 

প্রকাশক হয় । যেমন জল সক্তূরসের অভিব্যঙঞ্জক এই অনুমানপ্রমাণের ছারা 
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রসনেক্দ্রিক্সের জলীয়তু সিদ্ধ হয় । রসনেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা 

সম্বন্ধ ও গন্ধাদির অব্যঞ্জক হইয়! কেবল রসেই ব্যঞ্রক হয় বলিয়া উক্ত 

সন্নিকর্ষেরও জলীয়ত্বাপতি হয়। এই আপত্তি বা ব্যভিচারবারণের নিমিত্ব 

“দ্রব্যত্বেসতি” বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে । তাহ! হইলে আর উক্ত 

ব্যাভিচার হইবে না, কারণ রসনেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ গন্ধাদির 

অব্যঞ্ক হইয়। রসের ব্যঞ্রক হইলেও দ্রব্যপদার্থ নহে বলিয় উক্ত সন্নিকর্ষে 

রসনেন্ত্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় ন। 

গ্রন্থকার জলীয় বিষয়ের পরিচয় বলিতেছেন--“সিন্ধু”হিমাদি ইত্যাদিগ্রস্থের 
দ্বারা । সিন্ধু শব্দের অর্থ সমুদ্র, হিম শবের অর্থ তুষার বা বরফ | আদি শব্দের 
দ্বারা নদী, সরোবর, করক1--পাথর প্রভৃতি সকল পদার্থও জলীয় বিষয় 

বলিয় পরিগণিত হয় । 

যদি বল হিম-_তুষার ও করকা--পাথর এই দ্রব্যদ্য় কঠিন পদার্থতেতু 
পাথিব বস্ত বলিয়! পরিগণিত হউকৃ। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু উঞ্চ বা 
বহি সংযোগের দ্বারা তুষার ও করকা গলিত ব৷ দ্রব হয় বলিয় উহাদের জলতু 

প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ । যে দ্রব্য যে দ্রব্যের ধ্বংসজন্য--ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয়, 

সেইদ্রব্য সেই দ্রব্যের উপাদানে কাধ্য হয় এই ব্যাপ্তি দ্বারা তুষার ও করকাদিব 
নাশ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যান্তরে জলে জলত্ের প্রত্যক্ষসিদ্ধত্ব হেতু তুষার ও 

করকািতেও জলত্বের সিদ্ধি হয় । 

যদি বল-_তুষার ও করকা দ্রবপদার্থ জল বলিয়। স্বীকৃত হইলে তুষার ও 

করকাদিতে কেমন করিয় কাঠিম্তের উৎপত্তি সম্ভব হয়? এই শঙ্কানিরাসের 

নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-অদ্রষ্টবিশেষতঃ ভৌম-উষ্ণসংযোগবশতঃ দিব্য- 

তেজঃ সংযোগ দ্বারা জলীয় পরমাণুর দ্রবত্ব প্রতিরোধ হইলে সেই জলীয় 

পরমাণু হইতে কঠিন দ্বগুক উৎপন্ন হয়, আবার সেই দ্বাণুক হইতে তাদৃশ ত্রসরেণু 
প্রভৃতির উৎপততিক্রমে স্থুলাকার কঠিন তুষার ও করকাদি উৎপন্ন হইয়] থাকে। 

তুষার ও করকাদি পদার্থ কঠিন পদার্থরূপে প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ 
উহার জলেরই অবস্থান্তর বা রূপান্তর । এইজন্যই বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_ 

করকাদি কঠিন পদার্থ এই জ্ঞান ভ্রমাত্মক ॥ ৪০ ॥ 

জ্যাত্যহাজীজব্ত ভ্যান নহুক্-লাংনবমূ। 
লমিতিন নত্বল্লু লিত্মবাহিল্ন নুল্ননব্ ॥৬২॥ 
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ইল্রিঘ ল্ল নন্তি-তবাহিনিনবীনল: | 
অঘাক্ধজীগনুজ্আাহীল: হান লন লব: ॥1৬২।। 

এখন তৃতীয় দ্রব্য তেজের পরিচয়াদি দিতেছেন। তেজস্ত্রজাতি যাহাতে 

থাকে তাহাই তেজঃ দ্রব্য বলিয়! অঙিহিত হয়। উফ্ম্পর্শও ভাস্বর-_দীপ্তি- 

বিশিষ্ট শুরুরূপ তেজের বিশেষগ্ডণ বলিয়া কথিত । উফ্ণস্পর্শ দুই প্রকার-- 

নিত্য ও অনিত্য। নিত্য উষ্ণস্পর্শ পরমাণুতে থাকে । জন্য বাঁ অনিত্য 
উষ্ণম্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জন্যতেজস্ত্জাতিসিদ্ধ হয় | জন্যতেজে 

জন্যতেজস্তজাতি থাকে । জন্যতেজের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে তেজন্ত- 

জাতিসিদ্ধ হয়। পৃর্বেবাক্ত জলত্বজাতিসিদ্ধির নিয়ম বা প্রক্রিয়া! অনুসারতঃই 

তেজস্তজাতিসিদ্ধি বুঝিতে হইবে । তেজের সহিত জলের সম্বন্ধ হইলে জল 

উঞ্ণ বলিয়" প্রতিভাত হয় আর তেজের সহিত জলের সম্বন্ধ না থাকিলে জলের 

উষ্ণতা প্রতীত হয় না । রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পুর্কৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 

পরত, অপরত্ব, নৈম্ত্তিকদ্রবত্ব ও বেগাখ্যসংস্কার এই এগারটি তেজের সাধারণ- 

গুণ বলিয়া স্বীকৃত । জলের মত তেজ নিত্য ও অনিত্য ভেদে ছুই প্রকার। 

পরমাথুরূপ তেজ নিত্য, পবমাণথু ভিন্ন সকল তেক্তই অনিত্য বা জগ্ত। অনিত্য 
তেজ তিন প্রকার-_শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় | তৈজস শরীর সৃর্্যলোকে প্রসিদ্ধ । 
তৈজস শরীর তৈজস পরমাণুর দ্বারা নিন্মিত, কিন্তু পৃথিব্যাদি পরমাথু তৈজস 
শরীরের প্রতি সহকারিকারণ বা নিমিত্তকারণ বলিয়া স্বীকৃত হয়, যেহেতু 

উক্ত শরীর উপভোগের যোগ্য বস্ত হইয়] থাকে । “চষ্টে অনেন ইতি চক্ষ্ুঃ”+ এই 

র্যংপত্তিবশতঃ যাহার দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ হয় তাহ।কেই চক্ষুরিত্দ্রির় বলে। 

চক্ষুরিত্র্িয় তৈজস পরমাণুর দ্বারা নিম্মিত বলিয়া নয়ন বা চক্ষৃকে 
তৈজসইন্ড্রির় বলে। অনুভূতগুণসমূহ চক্ষুরিক্্রয়ের দ্বার। গৃহীত হয় না। 

একটি দ্রব্যে রূপ, রস প্রভৃতি গুণ সমূহ বর্তমান থাকিলেও চক্ষুরিন্দ্রিয 
দ্বারা কেবল রূপই গৃহীত হয় বলিয়! চক্ষু তৈজস ইন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত হয়। 
উদ্ভৃতরূপ, উদ্ভৃতরূপবদ্ দ্রব্য, উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট দ্রব্যাশ্রিত সংখ্যা, পৃথকৃত্ব, 

যোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্, স্লেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ, ক্রিয়া, রূপত্বজাতি, 

রক্তত্াদিজাতি, সমবায় ও রূপাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। ঘ্রাণ, শ্রবণ ও 

রূসন। প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা এই চক্ষুরিক্দ্িয়টির কিছু বৈশিষ্ট্য বা অধিক-_ 
'যোগ্যত। পরিলক্ষিত হয় । যেহেতু ঘ্রাণ, শ্রবণ ও রসন। প্রভৃতি কেবল নিজ 

নিজ যোগ্য গুণগুলিকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, গুণাশ্রয় দ্রবযকে গ্রহণ করিতে 

প্রতাক্ষখণ্ডম্ ১০৫ 



সক্ষম হয় না। কিন্ত চক্ষুরিজ্িয়ের দ্বার গুণ_রূপ ও গুণী-_রূপবিশিষট দ্রব্য 
গৃহীত হয়। চক্ষুরিত্দ্রিয় তৈজস পদার্থ বলিয়৷ উহাতে কিরণ বা জ্যোতি 
থাকে। অন্ধকারাদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে চক্ষুরিন্দ্িয়স্থিত কিরণ 
বহির্গত হইয়! অগ্রবর্তী প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রবোর নিকটে গমন করে৷ চক্ষুরিক্ডিয়- 
স্থিত কিরণের দ্বার] চক্ষুরিত্র্রিয়ের সহিত তাদৃশ দ্রবোর সংযোগ সম্বন্ধ হয়, 

আর তাদ্বশ দ্রব্যস্থিত বূপাদির সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ হয়। প্রথম সম্বন্ধের 

দ্বার] দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় আর দ্বিতীয় সম্বন্ধের দ্বারা রূপাদির প্রত্যক্ষ হয়। 

ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ স্থানে থাকিয়। গন্ধাদি বিষয় গ্রহণ করে। কিন্তু চক্ষু 
বিষয় স্থানে ব! প্রত্যক্ষযোগ বিষয়ের নিকটে গমন করিয়। স্ববিষয়কে গ্রহণ 

করে। তেজের বিষয় হইল-_ ভৌমতেজ-_বহি, দিব্যতেজ-_বিদ্যুৎ, সূর্য্য, চক্র 

নক্ষত্র প্রভৃতি, উদর্যতেজ-_জঠরাগ্মি, ও আকরজ তেজ-_্বর্ণ, রত্ব প্রভৃতি । 

নিত্যপদার্তৈজসপরমাণুবৃত্তি রূপ, স্পর্শ, একত্ব সংখ্যা, পরিমাণ, একপুথকৃতু 

এই গুণসমূহ নিত্য। অবশিষ্ট জন্যতেজবৃত্তি সকল গুণই অনিত্য। বায়ুতে 

অপাকজ অনুষ্ণ ও অশীত স্পর্শ থাকে । 
রূপহীন অপাকজ-অনুষ্ণাশীতবিশিষ্ট দ্রব্যই বামু বলিয়া অঙিহিত। 

“ক্নুপহীন” এই কথা বলায় পৃথিবী, জল ও তেজে অতিব্যাপ্তি হইল না, কারণ 

উহার! স্পর্শবিশিষ$ট হইলেও রূপহীন নহে। 

পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ অনুষ্ণাশীত, কিন্তু বায়ুর স্পর্শ অপাকজ অনুষ্ণাশীত 

॥ ৪১-_-৪২ ॥ 

বজীনিভঘযনি--ভম্তা হলি! ভঙ্ঞাতত ভমহালিতী জালিলিহীনঃ সত্হাজিজু:। 

হত অল্যীচ্আাহ্হাঁ-ভননা ঘিকাহ্ঘালালন্হ্ক বীজজল্ব আলিনিহীন: | অহ নহলাঘা- 

তর নত অ্বজীনান্তুজল্ীঘমূ। লন্বীম্ঞাড্নহানিংত্ ন্নল্ল্রকিহআাহী অন্যামলিলি নাযমূ। 

ললাণি ভম্যাত্রং। ভনান্। ক্ষিল্তু লহুল্ল:ঘালিজভভ্নহালামিমন্রাহ্সহ: | ঘি 

₹লক্ষিতোকী ল ার্ডিত ভ্যহীনালিসলান নবগথাহাহী শ্বানুজনআাহ্সন্থ:। কনলিত্যাহি:। 
অন্পলানং লংকলক্ষিহাকী ন্ব াঘিনখআামিললান্ হ্যনভকনায়ন্থ:। আখ লঙ্গনাসষ্ 
শঙ্িতী5দি মান ল হ্আাহিনি শঙ্গ। অল্নহীঘকতাঘি ঘ্টিলতীসহতলসমালু, 
হাক্ভীত দিভঘীলিদ্রা । অহী হয ভর লািমূলম্, কিল্তু অনীয হ্যন্ততলজি- 

মুনমিত্বন্্ী। ললিতিক্ষলিনি। ভ্তনগাহিকিণী ঈঅ লল্বতআাল। ল ন্মললিভিক- 

নতম ( ত্ত্ণ ) হৃহনাহী অভ্যাম' ঘ্ুলাহী অলিম্যামক্্'নি আন্যমূ। দৃষ্টিত্য-ুি- 
ললিভিক-অত-তহন্থজি-ত্যঘাহ্বাহুজ্যা্ঘজালিললহজ নিঅহিলংজানু। দৃতত্রলহিলি। 

১০৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অন্তযনতশব:। লখাছি লন লিমিঘ লিজদলিতঘত্ব। লিতে ঘহলাঘুভণ, লহুন্যহু- 
নিতসনতযলিন্ন । লঙ্মসিমা-_হাহীইল্ছিঘনিনঘহাব। হাহীহলঘীলিঅঈত | লন্ 

মূয্যভীক্ষানী দ্িভুমূ ॥৮ং)। 

লগ আনিহীন্বত্রদান্থ ।_হল্তিঘদিলি। লন্তু গ্ুঘীঅহনী ক্ষি লানমিলি নু, 

নহুলীজ ঘহ্ক্গীম-হনহান্িবজন্কনি ভুলি ণহক্কীযক্ধনন্যজকবলানূ, সহীদ্লূ। সহীহ 

হলীযভ্বহান্যত্মন্কআাল্। অল হেভাল্ীড্আামি-ত্রাহআা সথমা নহক্ীদনি । ঘন্াইং 

ভশ্রীঘনভ্যজন্চকলাহ্ হ্যলিন্বাহ ভ্রাহআাত লিভীঘ' নহক্কীতিলি। অশ্রত্রা সমাঘা হচভাল্লতত- 

অঙ্মন্রাহা' নহক্সীতলি ইবমূ। ম্বগ্তঅলিক্ষত্ব ভ্ঘলিন্াহ-আাহতআায লভ্যত্ ইমল্। 

নিম হ্হানি-লম্ীলি লন্তু ভুল লজঘবন ক্ষি নালমিলি শন্ব। পতন লজর্ধ অলি 

সলিনল্পর্দ অত্যল্জানভবঘীলী অত্যণি অন্তুহিন্তত্যলালহনংলানু, ঘল্লঘ ল্রল্লল অথা 

দ্বধিআ্ীনি। ল ন্বাসঘীঅক, দৃঘিলীররবহতহ্স অন্যঅজন্রনতঘা তযল্তালিভঘীঘলাহযহআানু। 

লন্তু বীনিনযুভবতহ্যাদি লহার্নী' লুলতজানু, বীন ন্মজিন্বাহ হলি স্্বলল। অক্তন্যকখ- 

মর্মীহীব্ননূ ল্সার,নতাল্। আনইন্তু নীলিলা-সযহ্সাতঘল্লাম্লিভঘীলী5দি দৃতবরভনানহা- 

সুদ্বিবহানান্ লনুসলিনল্ঘ্ক নিজানীমরত্র্জ্ৰ ক্বতেবী। নখাহি অকঘল্লান্লিঅতীব্ী ণীলিন- 

যুফতাপব: নিআলীযকনসলিতল্ঘক্ক-লবলন্মর্জভুক: অহ্যল্নালিঅযীবী অব্যণি ঘৃতরস্ধন- 

শ্রিজালীঘজনালমিকহঘনানু, অভ্তন্যজত্ব-নীলঘত্তত্রন । লবং্স ন্ব দৃধিশী অক্তমিন্নহ্ 

বজঅভ্ত্রনিযলাল্ ॥। 

্ান্তুনি্ধঘএলি__অনান্কজ ছনি। অন্তুচ্তাহীলভ্ঘহাঙ্য দৃখিভ্যানদি অহনান্ুজল- 

াক্জ হুলি। অনান্ধঅভ্নহা অক্তাহাতরণি অহলরান্তকলন্ুচ্তাহীবিনি । হবিল ল্াঘ্রীঘী 

নিজ।বীঘভ্ঘহাণ হুহিল:। লজননলানভষ্হুক শ্রাুতরলিলি পান: ॥৮২| 

গ্রন্থকার তৃতীয় দ্রব্য তেজঃ নিরূপণ করিতেছেন “উষ্ণ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । 

তেজের একটি গুণ উষ্ণ স্পর্শ, উষ্ণ স্পর্শ তেজে।দ্রব্যেই থাকে, অন্থত্র থাকে ন1। 

তেজের স্পর্শগুণে উষ্ণত্ব থাকে, উষ্ণত্ব জাতি বিশেষ এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের 

ছারা উহা সিদ্ধ হয়। এইরূপ জন্য-উষ্ণ-স্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদ ক- 

তেজস্ত্র জাতিবিশেষ । সেই তেজস্ত্বের পরমা ণুরৃত্তিতা জলের মত বুঝিতে 

হইবে । অর্থাং যেমন জন্বপ্সেহের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জন্যজলতৃ- 

জাতির সিদ্ধির পর জন্যজলত্বাবচ্ছিন্ন-জমকতাবচ্ছেদকরূপে জলপরমাুতে 

জলত্বজাতি সিদ্ধ হয়। সেইরূপ জন্তউফ্ম্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে 

জন্যস্তেজস্্জাতির সিদ্ধির পর জন্যতেজস্তাবচ্ছিন্ন-সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে 

তেজঃপরমাণুতে-তেজস্ত্জাতি সিদ্ধ হয় । 

প্রতাক্ষথণ্ডম্ ১০৭ 



উষ্ণস্পর্শবত্ তেজস্ত্েই তেজের লক্ষণ । যদি বল চন্দ্রকিরণ, মরকত রত্বের 

কিরণ প্রভাতিতে উ্স্পর্শবন্্ব অবিদ্যমানহেতু চন্দ্রকিরণাদিতে তেজঃলক্ষণের 
অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ চন্দ্রকিরণেরও উ্ণম্পর্শবত্ 

আছে। কিন্তু চন্দ্রমগুলস্থিত জলরাশির অর্থাৎ “চক্দ্র-সলিলময়” এই আপ্তবাক্য- 

মতে চন্দ্রের অন্তর্বপ্তি জলের শীতলম্পর্শের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় চন্্রকিরণস্থিত 

উষ্ণস্পর্শের প্রতীতি বা ভান হয় না। এইজন্য চন্দ্রকিরণ শীতল বলিয়। 

অনুভূত হয়। বস্ততঃ চক্দ্রমগ্ুলের নিজস্ব কোন তেজঃ নাই সৃষ্যমগ্ডলের তেজের 

দ্বারাই চন্দ্রমণ্ডলের তেজস্তরসিদ্ধি হয়। তেজের সহিত সম্বন্ধ বশত:ই জল উষ্ণ 

বলিয়। প্রতীত ব৷ প্রত্যয় হয়। তেজের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে উঞ্ণতা 

প্রতীত বা প্রতিভাত হয় না। এবং রতুকিরণাদির মধ্যস্থিত পাথিব স্পর্শের 

ঘর] রত্তকিরণাদিতে অবস্থিত উষ্ণস্পর্শ অভিভূত হয় বলিয়! রত্তকিরণাদিস্থিত 
উষ্ণস্পর্শবত্তের উপলব্ধি হয় না। এবং চন্ষুঃ প্রভৃতির উষ্ণম্পর্শ অনুংকট বলিয়া 
উহার প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং চন্দ্রকিরণাদিতে উষ্ণম্পর্শবত্ব থাকায় তেজঃ 

লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। 

বপ ইত্যাদি । বহি ও মরকতমণির কিরণাদিতে শুরুরূপ থাকিলেও উহাদের 

মধস্থিত পাধিবরূপের দ্বার! অভিভূত হওয়ায় উক্ত শুরুরূপের উপলব্ধি বা ভান 

হয় না। যদি বল বহ্যাদির মধ্যস্থিত পাধিবরূপের দ্বারা বহন্াদির রূপ 

অভিভূত হওয়ায় বহ্যাদিরূপের অনুপলব্ধিহেত সেই রূপের আশ্রয়ভূত বহন্যাদি 

দ্রব্যেরও প্রত্যক্ষ না হউক্ এবং উক্ত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ না হইলে উক্ত বহন্যাঁদি- 

দ্রব্যাশ্রয় গুণাদিরও অপ্রত্যক্ষাপতি। এরূপ শঙ্কা করিতে পারনা । যেহেতু 

প।ধিবরূপের দ্বারাও বহ্যাদির প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন পিত্বগত- 

পীতিমা ছার] শঙ্ছের উপলব্ধি ব! প্রত্যক্ষাতআক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়! থাকে, 

সেইরূপ পাধিবরূপের দ্বারাও বহ্য্যাদির প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া 

থ|কে । কেহ কেহ_ বদ্ধমানোপাধ্যায়-শঙ্করমিশ্রপ্রমুখ বলেন--পাধিবরূপের 
দ্বার বহ্নির ভাস্বর শুরুরূপ অভিভূত হয় না, কিন্তু সেই শুরুরূপগত শুর্ুত্ব 
অভিভূত হয়। অতএব বহিঃর ভাস্বর শুরুূপ পাধিব রূপের দ্বারা অভিভূত 
না হওয়ায় বহির বা তেজের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে কোন প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত 

হয় না। 

বস্ততস্ত আমাদের চক্ষুরিন্দ্িয়ের ছার] গুণ__-রূপ, গুণী-বূপবিশিষ দ্রব্য এই 
উভয় বস্তই গৃহীত হয় । আমাদের শরীরে অবস্থিত চক্ষু নামক অবয়বের মধ্যে 
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যে কৃষ্ণবর্ণ তাড়কা পরিলক্ষিত হয়, তাহারই অগ্রদেশে চক্ষরিক্ত্িয় বর্তমান 
করে। এই চক্ষুরিক্রিয় তৈজস পরমাণুর দ্বারা নিম্মিত বলিয়! ইহা তৈজস 
ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত। চক্ষুরিক্দ্িয়-তৈজস পদার্থ বা দ্রব্য বলিয়া ইহাতে 
কিরণ বা রশ্মি আছে। অন্ধকার প্রভৃতি প্রতিবন্ধকীভূত কোন পদার্থ না 

থাকিলে চক্ষুরিক্দ্রিয়ে অবস্থিত উক্ত কিরণ ব৷ রশ্মি বহির্গত হইয় অগ্রস্থিত 
প্রত্যক্ষ যোগ্য দ্রবোর নিকটে গমন করে বা উক্ত রশ্মি দ্বার! প্রত্যক্ষযোগ্য 

দ্রব্যের সহিত চক্ষুরিক্দ্রয়ের সংযোগসন্বন্ধ উৎপন্ন হয়। এবং রশ্মি দ্বার] উক্ত 

দ্রব্যাশ্রিতরূপাদি-গুণের সহিত চক্ষরিক্দ্িয়ের সংযুক্তসমবায়সন্নিকর্ষ হয়। 
সুতরাং প্রথম সন্নিকর্ষের দ্বার! দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় এবং ছ্িতীয় সন্নিকর্ষের ছারা 
দ্রব্গত কপাদি গুণের গ্রত্যক্ষ হয় । অতএব রূপাদিগুণাশয়দ্রব্য ও দ্রব্যাশ্রিত 

রূপাদিগুণের প্রত্যক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হওয়ায় বহ্যাদি দ্রব্য ও 

তদ্গত রূপাদিগুণের প্রত্যক্ষ বিষয়ে সন্বন্ধ-অবলম্বনে অন্বয়-ব্যতিরেকব্যাপ্তি 

স্বীকার কর! যায় না। ইহাই হইল চাক্ষুষ প্রভ্যক্ষে বৈশিষ্ট্য । 

নৈমিত্তিক ইত্যাদি । নৈমিত্তিকদ্রবত্ব স্ববর্ণাদি তেজঃ পদার্থে থাকায় 
নৈমিত্তিকদ্রবত্ববত্ব তেজের অপর লক্ষণ। যদি বল নৈমিত্তিক দ্রবত্ব বহি 
প্রভৃতি তেজঃ পদার্থে অবিদ্যমান থাকায় তেজঃ লক্ষণের বহ্ত্যাদিতে অব্যাপ্তি 

এবং নৈমিত্তিকদ্রবত্ব ঘ্ৃতাদিতে বিদ্যমান থাকায় তেজঃলক্ষণের ঘ্বৃতাদিতে 

অতিব]প্তি হয়, এরূপ বলিতে পার ন1। কারণ পৃথিবীতে অবিদ্যমান 

অথচ নৈমিত্তিকদ্রবত্বাধিকরণে তেজঃপদার্থে বিদ্যমান যে ত্রব্যত্বের 
সাক্ষাদব্যাপ্য তেজস্ত্াদিজাতি তাদুশ জাতিমত্বই নৈমিত্তিকদ্রবত্ব শব্েের 

বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ। পৃথিবীর দ্রবত্ব অত্যন্তবহি-সংযোগে 

অবশ্যই বিনষ্ট হয়। যদি প্রতিবন্ধকীভূত জলাদি না থাকে । এইজন্য 

ঘ্বতাদি পাথিব দ্রব্য যদি জলের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে অত্যন্তবহিি 

সংযোগেও ঘ্ৃত বিনষ্ট হয্স না, জলই উহার প্রতিবন্ধক। কিন্তু সুবর্ণের 
দ্রবত্ব অত্যন্ত বহিসংযোগ হইলেও বিনষ্ট হয় না। সৃবর্ণের দ্রবত্ব বহি বা! 
তেজের সংযোগের দ্বারাই উৎপন্ন হয় বলিয়া! স্ববর্ণকে তৈজস বল! হয়। 
সুবর্ণের অংশ দুইটি, একটি অংশ হইল পীতবর্ণ পাথিব অংশ, অপর অংশটি হইল 
দ্রবত্ববান অপাধিব অংশ । এই অপাথিব অংশ থাকার জন্যই অগ্নিসংযোগেও 
সুবর্ণের পাব অংশের রূপের পরিবর্তন হয় না । এই অপাধিব অংশ তেজঃ 
ভিন্ন অন্য বস্ত নহে। সুবর্ণ অপাকজ তৈজস দ্রব্য। পুর্বববদিতি। জলের মত 
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অর্থাং জলের মত তেজঃপদার্থও নিত্য এবং অনিত্যভেদে দুই প্রকার । পরমু- 
রূপ তেজঃ নিত্যদ্রব্য, তদ্ভিন্ন যাবতীয় তেজঃ অনিত্য বা জন্য । অনিত্যতেজের 

অবয়ব আছে। সেইজন্য তেজঃ তিন প্রকার-__শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় । এই 

তৈজস শরীর অযোনিজ। সূর্য্যাদিলোকে তৈজস শরীর প্রসিদ্ধ ॥ ৪১ । 
এই অনিত্য বা জন্য তেজোদ্রব্যসন্বদন্ধে যাহ! বিশেষ আছে, গ্রন্থকার তাহা 

বলিতেছেন-_“ইক্ভ্রিয়” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । যদি বল চক্ষুঃ তৈজস বস্তু 
বলিয়! কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বলিতে পার না। কারণ 

চক্ষুঃ তৈজস দ্রব্য, ব৷ পদার্থ, যেহেতু উহা পরকীয় স্পর্শাদিগুণের অব্যঞ্জক বা 

অগ্রকাশক হইয়। পরকীয় রূপমাত্রের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক হয় । যেমন প্রদীপ 

পরকীয় স্পর্শাদিগুণের অব্যঞ্জক হইয়! পরকীয় রূপমাত্রের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক 

হয় এই অনুমানের দ্বারা “চক্ষুঃ তৈজস বস্ত ব। পদার্থ” । এরূপ অনুমিত হয়। 

প্রদীপ স্বকীয় স্পর্শাদিগুণের ব্যঞ্ক বা প্রকাশক বলিয়! স্পর্শাদির অব্যঞ্জক 

হয় না। সুতরাং দৃষ্টীন্তত্বতে প্রদীপে উক্তলক্ষপের অব্যাপ্তিবারণের নিমিত 

«স্পর্শাদ্যব্যঞ্জকত্বেসতি” এই হেত্বংশে “পরকীয়” শব বিশেষণরূপে সন্িবিষট 

হইয়াছে । ঘটাদিদ্রব্য পরকীয় স্পর্শাদিগুণের অব্যঞ্জক হইয়। স্বকীয় রূপের 

ব্যঞ্জক হয়। অতএব ঘটাদিদ্রব্যে উক্ত তৈজস লক্ষণের অতিব্যাপ্তিবারণের 

জন্য হেতৃতে দ্বিতীয় পরকীয় শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে । তৈজস পদার্থের প্রমাণী- 
ভূত অনুমানের দৃষ্টাত্তভৃতে প্রদীপে অব্যাপ্তিনিরাসের জন্য হেতুতে প্রথম 

পরকীয় শব্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে । এখন প্রভা দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইলে 

হেতুতে প্রথম পরকীয় শব্দ নিবেশ করিবার প্রয়োজন করে না। যেহেতু 
প্রভ1 স্বকীয় অথবা পরকীয় অর্থাং স্পর্শাদিগুণমাত্রেরই স্বভাবত?ই অব্যঞ্জক 

হইয়া থাকে । সুতরাং উক্ত অনুমানের হেতুটাও লঘ্ব হইল । কিন্তু ঘটাদি 
বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসন্নিকর্ষে উক্ত হেতু বর্তমান থাকায় উক্ত সন্নিকর্ষে অতি- 
ব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্তহেতুতে “দ্রব্যত্বে সতি” এই বিশেষণ পদ প্রদত্ত 

হইয়াছে । উক্ত সন্নিকর্ষ হইল গুণপদার্থ, দ্রব্য নহে । গ্রন্থকার তৈজস বিষয়ের 

পরিচয় দিতেছেন-_“বহিক” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । তৈজস বিষয় বহি-_ 

অর্থাং ভৌমতেজ বহি প্রভৃতি, দিব্যতেজ-_বিদ্যুৎ, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি, 

ও উদর্যতেজ-_-জঠরাগ্নি এবং আকরজতেজ-_সুবর্ণ ও মরকত রক্ত প্রভৃতি । 
যদি বল স্বর্ণ যে তৈজস, সে বিষয়ে প্রমাণ কি? অথবা স্বর্ণ পৃথিবী 

এরূপ স্বীকারে ক্ষতি কি? এরূপ বলিতে পার না। 
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স্বর্ণ পৃথিবী হইতে পারে না । পাধিব দ্রব্যে যদি অত্যন্তাগ্নিসংযোগ হয়, 
তাহা হইলে তাহার পূর্ববরূপ বিনষ্ট হয় এবং রূপান্তরের উৎপতি হয় । উক্ত- 

পাথিব দ্রব্যের গুরুত্বের তারতম্য পরিলক্ষিত হয় । সৃবর্ণে যে পীত ও গুরুভাগ 
আছে, তাহ! অবশ্যই পাথিব অংশ। কিন্ত অত্যন্তাগ্রিসংযোগেও তাহার দূপ 

কোন ভাবেই বিনষ্ট হয় না। অতএব অনুমিত হয় যে-_সুবর্ণের পীত ও 

গুরুভাগে এমন কোন দ্রবদ্রব্য সংযুক্ত হইয়াছে, যাহার ফলে অত্যস্তাগ্রি- 

ংযোগেও উক্ত পীতরূপ নষ্ট হয় না। পাথিব দ্রব্যের সহিত অত্যন্তাগ্নিসংযোগ 
হইলেও যদি তাহার রূপ বিনষ্ট হয়, তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে যে সেখানে 
অবশ্যই কোন প্রতিবন্ধকীতৃত দ্রবদ্রব্য আছে। 

এই কারণে বিশ্বনাথও “স্বর্ণ তৈজস, পৃথিবী নহে” এই বিষয় অবগতির 
নিমিত্ত সবিশদ পরিচয় দ্িতেছেন--“সৃবর্ণং তৈজসং” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার] । 

সুবর্ণ তৈজস যেহেতু উহ। কোন প্রতিবন্ধকীভূত দ্রবদ্রব্য না থাকিলে অত্যন্তাগ্নি- 

যোগে উহ্থার দ্রবত্ত নষ্ট হয় না। যে সকল বস্ত এইরূপ নহে তাহার! সৃবর্ণ 
বলিয়াও পরিগণিত হয় না, যেমন পৃথিবী । অথবা যে সকল পদার্থ তৈজস 

নহে, প্রতিবন্ধকীভূত কোন পদার্থ বা বস্ত না থাকিলে অত্যন্তাগ্মিসংযোগে ও 

তাহাদের দ্রবত্ব থাকে না, যথ। পৃথিবী । যদি বল “যন্নৈবং তন্নৈবং” অর্থাং যে 

বস্ত তৈজস নহে, প্রতিবন্ধকীভূত কোন বস্ত না থাকিলে অত্যন্তাক্সিসংযোগেও 
তাহা অনুচ্ছিদ্যমান দ্রবত্বের অধিকরণ হয় না এই ব্যাপ্তি সুবর্ণের তৈজসত্বের 

অগ্রাহক অনুকৃলতর্কশূন্য হইয়াছে । এরূপ বলিতে পার না। কারণ পৃথিবীর 
দ্রবত্ধ এবং জন্য জলের দ্রবত্ব অত্যন্তবহিসংযোগের দ্বার বিনষ্ট হয়। কিন্ত 
সুবর্ণের দ্রবত্ব অত্যন্তবহিসংযোগেও বিনষ্ট হয় না। যদি পৃথিবীর ও জন্য- 

জলের দ্রবত্বেরঅত্যস্তাগ্রিসংযোগ দ্বারা বিনাশ না হইত, তাহ! হইলে পূর্ববকথিত 

ব্যাপ্তি দুষ্ট ব! ব্যভিচারী হইত এবং সুবর্ণ তৈজস ইহ] অনুমানের দ্বার! প্রমাণিত 
বা অনুমিত হইত না। “সৃবর্ণং যদি তৈজসং ন স্যাৎতহিঅত্যন্তবহিতসংযোগেহপি 
অনুচ্ছিদ্যমান-দ্রবত্বাধিকরণং ন স্যাং ষথ। পৃথিবী” ইহাই হইল উক্ত অনুমানের 

ব্যভিচারিশঙ্কানিবর্তক অনুকূলতর্ক। যদি বল পীতিমাও গুরুত্বের আশ্রয় 
সুবর্ণান্র্বপ্তি-পাধিবভাগ ও অত্যন্ত বহিসংযোগে গলিত হয়, কিন্ত সেই পাধিব 
দ্রবত্ব বিন হয় না, ও উহাতে সাধ্য তৈজসত্ব নাই অথচ উক্ত হেতু আছে 
অর্থাং তৈজসত্বাভাবাধিকরণে তাদৃশ পাখিবভাগে অনুচ্ছিদ্যমানদ্রবত্ব থাকে 
বলিয়া ব্যভিচার দোষ হয় । একথা! বলিতে পার না। কারণ জলমধ্যস্থিত 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১১১ 



মসীচূর্ণের মত পীতিমাও গুরুত্বের আশ্রয় সৃবর্ণের অন্তর্বণ্ডি পািবভাগ গলিত 

হয় না। অতএব গলিত স্বর্ণের দ্রবত্ধ তেজেরই দ্রবত্ব বলিয়া বুঝিতে 

হইবে। 

কিন্ত অপরে-_সুবর্ণ যে তৈজম পদার্থ, তাহ! এইভাবে প্রতিপন্ন করিয়া 

থ।কেন-_সুবর্পণে পীতরূপবিশিষ্ট ও গুরুত্ববিশিষ্ট পাঁধিবাংশ আছে। পীত- 

রূপের আশ্রয় সুবর্ণান্তর্ত্তি পাধিবভাগের পীতরূপ অত্যন্তবহিসংযোগ্েও পরি- 
বণ্তিত হয় না বলিয়৷ পীতরূপের পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকীভূত কোন বিজাতায় 
দ্রবদ্রব্য কল্পিত বা অনুমিত হয়। তথাহি অত্যন্তবহিসংযোগবিশিষ্ট পীতরূপ 

ও গুরুত্বের আশ্রয় সুবর্ণান্ত্বন্তি পাধিবভাগ, বিজাতীয় শ্যামাদিরূপের প্রতি- 

বন্ধকীভূত দ্রবদ্রব্যের সহিত সংঘু্ ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু উহা 

অত্যন্তবহিসংধোগেও পীতরূপের বিজাতীয় শ্যামাদিরূপের অধিকরণ হয় না। 

যেমন জলের মধ্যে পীতবন্ত্র ক্ষেপণের পর জলে অগ্নিসংযোগ করিলে ও পটস্থিত 

পীতরূপ পরিবন্তিত হয় না বলিয়া পীতপটস্থলে জলকে বিজাতীয় দ্রবদ্রব্য 

বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ পীতরূপ ও গুরুত্বের আশ্রয় সৃবর্ণমধ্যস্থিত 

পাখিবদ্রব্যের অত্যন্তবহিত সংযোগেও পীতরূপের পরিবর্তন হয় ন1 বলিয়া 

প্রতিবন্ধকীভূত কোন বিজাতীয় দ্রবদ্রব্য স্বীকার করিতে হইবে এই অনুমানের 

দ্বার! বিজাতীয় দ্রবদ্রব্য সিদ্ধ হয় । সেই দ্রবদ্রবাপদার্থ পৃথিবী বলিয়। গণ্য হয় 

না এবং জলও বলিয়া! অভিহিত হয় না। যেহেতু সুবর্ণদ্রবকালে জল থাকিতে 

পারে না। সুতরাং উহ1 নিয়মতঃ তেজঃপদার্থ। 

গ্রন্থকার চতুর্থদ্রব্য বায়ু নিরূপণ করিতেছেন_-অপাকজ ইত্যাদি গ্রস্থের 

দ্বারা । যে দ্রব্টি রূপহীন অথচ অপাকজ অনুষ্ণাশীত স্পর্শবিশিষ্ট তাহাই 

বাযুদ্রব্য বলিয়া কথিত। পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ অনুষ্ণাশীত, সুতরাং পৃথিবীতে 

অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য “অপাকজ” এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । জল ও 

তেজের স্পর্শ অপাকজ, স্বৃতরাং জল ও তেঞ্জে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত 

অনুষ্ণাশীত এই পদ সংযোজিত হইয়াছে । আকাশাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের 

জন্য স্পর্শবিশিষ$ট এই পদ কথিত হইয়াছে । পৃথিবী, জলও তেজে অতিব্যাপ্তি- 

বারণের জন্য রূপহীন এইপদ প্রদত্ত হইয়াছে । বামুর স্পর্শ অপাকজ, অনুফও 

অশীত এরূপ কথিত হওয়ায় পৃথিব্যাদিদ্রব্য হইতে বামুদ্রব্যের বৈলক্ষপ্য 

প্রদণিত হইল। অপাকজ অনুষ্ণাশীত স্পর্শের কারণতাবচ্ছেদকরূপে বামুত্ব- 
সিদ্ধ হয় ॥ ৪২ ॥ 

১১২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিত্ম্বদলনানন লীন: হাঁহি: | 

বুন্বনলিত্মবান্ূ ইনল্যাদি ঘিল্রিযন 1৬২0 
 সামাবি্ত লহানামৃঘহদল্বীনিঘনীলল: | 

আান্কাহাজস নত নিষ ম: হাভ্ভী লহীঘিন্দীযৃল: |1২৮0। 
ব।যুর গতি বক্র, স্পর্শাদি হেতুর দ্বার] বায়ু অনুমিত হয় । পৃথিব্যাদির মত 

বামুও নিত্য এবং অনিত্য ভেদে দুই প্রকার । পরমাণুত্বরপ বামু নিত্য, তদ্- 

ভিন্ন বামু অনিত্য বা জন্ত বলিয়! কথিত । অনিত্য বায়ুর অবয়ব আছে। 

অনিত্য বাযু-_-শরীর, ইন্দ্রিয়ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার । বায়ুপরিমাণুর দ্বার! 

নিম্মিত বায়বীয় শরীর বায়ুলোকে প্রসিদ্ধ! এবং এই বায়বীয় শরীর 
অযোনিজ । বায়বীয় ইন্দ্রিয় সর্ববশরীরব্যাপী, এবং সর্ববশরীরব্যাপীহেতু 

শরীরের অভ)স্তরেও ত্বগিক্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। শরীরের অভ্যন্তরস্থিত 

কেবলমাত্র পুরীতৎ নামক নাডীতে ত্বগিজ্র্িয় নাই । দ্রব্যে রপাি থাকিলেও 

ত্বগিন্দ্িয় দ্বার! স্পর্শমাত্র গৃহীত হয় বলিয়। ত্বক বামুনিশ্মিত । অন্যান্য ইন্ড্রিয়ের 
মত ত্বগিন্দ্রিয়ও অতীন্দ্রিয়হেত অনুমান প্রমাণের দ্বারা অনুমেয় বা অনুমিত 

হয়। শরীরমধ্যে সঞ্চরণশীল বায়ুই প্রাণ । এই প্রাণবাসু স্থানভেদে প্রাণ, 

অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পাচপ্রকার। হৃদয়ে অবস্থিত বাসুকে 

প্রাণবায়ু , নিম্নগামী বামুকে অপানবাযু , নাভিস্থিত বাম়ুকে সমানবামু, 

কণ্ঠদেশাস্থৃত বাম়ুকে উদ্বানবাযু এবং সর্ববশরীরে সঞ্চরণশীল বাম়ুকে ব্যান- 
বায়ু কহে। প্রাণবায়ু হইতে মহাবামু পধ্যত্ত বস্ত হইল বায়বীয় বিষয়। 

শব আকাশের বিশেষগডণ বলিয়। অভিহিত বা বোধিত হয় । আকাশত্ব জাতি 

নহে। বিভুত্রব্য কোন দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয় না। যেহেতু কারণীভূত 

দ্রব্যের পরিমাণ কাধ্যভূত দ্রব্যে উৎকৃষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন করে। কিন্তু আকাশাদি 

বিভুদ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষা উংকৃষ্ট পরিমাণ ন1! থাকায় আকাশের পরিমাণ 

অন্য কোন পরিমাণের (জনক) কারণ হয় না। অতএব আকাশাদি বিভ্বুপদার্থ 
কোন দ্রব্যের জনক হয় না। এইজন্য কোন শরীরের প্রতি আকাশ 

সমবাক্সিকারণ হয় । আকাশ, কাল, দিক ও আত্মায় সমবায় সম্বন্ধে কোন 

দ্রব্য থাকে না| কিন্ত ব্রব্যত্বজাতি ও সত্ব! থাকে ॥ ৪৩-৪৪ ॥ 

হন শ্রাস্ত:, ভহাহিভিন্নক: | তাস জ্রহাহাভ্বগুলি-কম্্ীবুদীঘর | হিজার্ীত 
হান, শিভহাতা হাতল, লৃতার্থীলা ঘুত্যা, হ্যাব্ভাহীলাঁ জঙ্ঘদল ম্ব জাথীহগুলালাত। 

প্রত)কষথণ্ডম্ ১১৩ 

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/৩৭-৮ 



বুদ শ্রাযীল সতঅহাজখাস অধ্যব। দুবত্রহ্লি। নান্ু্রিতি্বী নিতআওনিজহন্ন। 

নহনাতুজণীলিতফহুল্যীওলিতআ: অভ্রযপ্রননিলহন্ন । জীওণি গ্গিলিঘঃ হাহীইল্ছিত-শিম্বয- 

মহান। অঙ্গ হাধীহনঘীনিজমূ দিহাল্্ান্বীনা। নহল্ত্ব অবীঘ-বীজব্-ন্রাঘীঘ-হাহীহাঘা 
নাধিবলাবীনজ্ঞেলান্্লীবহান অভ্তানীনা সাঘাল্যাঅভ্তীযলবাহিক্ষদিলি । 

অঙ্গ যী নিহীমব্বদাছ__ইন্ভ্যাীলি | হাহীহভ্যাণক হহাদাহকমিন্লিঘ তক, ল্য 
নাঘশীর্য কঘািম্থ নষ্ঠমী হঘহাঁজ্যলালিন্যক্ন্ক্দান। আল্ভজি অভিত্তহা ামিন্ডজজন্ক- 

ভ্বজনঘন্বলননূ ॥৮২॥ 

নিম হহাঘলি-মালাহিহিলি | অয্ণি অলি নাঘুন্তত্নিঘব্বব্ঞ শ্তুত্ানিঘা 

সাতআবিহিত্ুতলাকই, লখাছি অন্বীনাইঘ ঈলিতন্তুলমূ। সাঘাতন্ত হৃক্ষঘ্ ভ্ুহাবি- 
নালাভগ্রাননহাল্সুব্বনিশলনাহি-লালাঙ্িযাঈহান্ব লানামা ভমব। আকাহা 

নিজনযলি- আক্কাহাহধীলি। আক্কাহাল্ষাহিহালনকতযক্িম্ক্রাহাক্কাহাতত্রাহিত্রি ল 

জালি:, কিল্ত্ আন্কাহাত হাভ্হাসঘর্মূ। লহীমিক্য হলি ক্কখর্ন তু নিহীন-হুগাল্লহ- 

তনভ্তনায । ঘবীন সলাগলনি হুহালমূ। ভখার্ছি হাজ্হীযুতআহলন্ ইাবীম্যতরি- 

হিল্ছিয-সাঙ্াপালিলভতান্ ভ্নহাতিনু। হাভ্হী আজ্যজননলীযুজহআালু বযীবাশ্রহিত্ঞন্তুনানল 

হাহ দনসঅদলিনননিভিজ ১ হাতহী ন হ্ঘহাঁনবৃলিহীমযুা:, অলিভ্রযীবাঘনআািক্ষাহন্কত্রা- 
মান বলি অ্কাহতা-যুঘাতৃত্বক-সব্হারলান্ ভজন । ঘাল্কঅকণাহী ভ্যজিন্নাহ-আাহতায 

ঘত্রল্লনূ । ঘতুজণানী ভঘসিম্বাহ-নাহআাঘ জল্গাহতাযুআঘৃতন্টিলি। অক্তহমাঘুদাহী 
তধিন্বাতাতআম সতঞ্ীনি । হাভ্বী নল হিন্ুজ্কাতললভা হু: নিহীঘুতততরানূ জনশ্নূ। 

লাহমনিহীনযুঘা: অন্িহিল্বিয্াষ্ভাানু ভঘনল্। হত হাভ্হাঘিকত্ণ লতন নভ্য 

বাবনাত্লক্ক জিজুত্রনি | ল ন্ব লাগলব্রমনন্তু লৃ€লহাভহঙ্ষমঘা শ্রাঘী ভ্কাহত-যুঘঘৃতলকঃ হাজ্হ 

তত্ঘবলালিলি লাহমূ, অযানহ্রহঘমানিতন নাঘীনিহান-ুতানালালানু ৬৬ 
বামু স্পর্শাদিহেতু দ্বার অনুমেয় অর্থাৎ বাযুদ্রব্য, স্পর্শ, শব্দ, ধৃতি ও কম্প 

দ্বার! অনুমিত হয়। বিজাতীয় স্পর্শশবের অর্থ-__অপাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ । 

অপাকজ অনুষ্তাশীতম্পর্শ অবশ্যই কোন দ্রব্যে আশ্রিত যেহেতু অপাকজ 
অনুষ্ণাশীতম্পর্শরপাদি (রত) বিশেষগুণ ইত্যাকারক অপাকজ অনুৃষ্ণাশীত- 
স্পর্াতআকহেতুর ছার তাদৃশস্পর্শাশ্রয় বাম অনুমিত হয়, এবং সেইরূপ বিলক্ষণ 
শবের দ্বারা অর্থাৎ রুদ্ধগৃহের মধ্যে থাকিয়া ঝড়ের সময়ে সো স্গে৷ শব শ্রবণ 

দ্বারা, এবং রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের অভিঘাত হইতে অনুৎপন্ন ও পত্রাদি হইতে উৎপন্ন 
শবের দ্বার! বায়ু অনুমিত হয় । এবং তৃণাদির ধারণের দ্বারা অর্থাং নিরালম্ব 
একটি শুষ্ক তৃণ বা একখণ্ড তুল! বা! মুড়ি প্রভৃতি হাল্ক1 জাতীয় বস্তু আকাশে 

১১৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



উড়াইয়া দিলে উহারা আকাশ হইতে পড়িয়া যায় অথব1 চলমান অবস্থায় 

আকাশে ভাসিতে থাকে, ইত্যাদি প্রকারে বায়ু অনুমিত হয়। এবং বৃক্ষের 

শাখার বা পত্রের কম্পন দ্বার৷ বায়ু অনুমিত হয় । বায়ুর যে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ 

হয় ন গ্রন্থকার সে বিষয়ে পরে--আত্মনিরূপণ প্রকরণে প্রসঙ্গক্রমে বিশদভাবে 

বলিবেন। পৃর্ববের মত-_পৃথিব্যাদির মত বায়ু ছুই প্রকার- নিত্য ও অনিত্য। 
পরমাধুরূপ বাম নিত্য, এবং তদ্ভিন্ন বায়ু অনিত্য বা৷ জন্য, এবং অনিত্য বায়ুর 

অবয়ব আছে। অর্থাৎ অবয়বীরূপ অনিত্য বায়ু স্বাবয়বে সমবেত-_-সমবায় 
সম্বন্ধে বৃত্তিমান্। সেই অনিত্য বামুও তিন প্রকার--শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় । 

তাহার মধ্যে বায়বীয় শরীর অষোনিজ, এবং পিশাচাদির শরীর হইল বায়বীয় । 

কিন্ত জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীরসমৃহ পাধিবাংশের সংযোগবশতঃই 
উপভোগের সাধন বা সক্ষম হয়, এইজন্য পৃথিবী নিমিত্তকারণ বলিয়৷ অভিহিত 

হয়। এবং জলীয় শরীরে জল, তৈজস শরীরে তেজঃ, এবং বায়বীয় শরীরে 

বায়ু প্রধান বলিয়া বা সমবায়িকারণহেতু উহার! যথাক্রমে জলীয় শরীর, 
তৈজস শরীর ও বায়বীয় শরীর বলিয়া কথিত হয় । 

এই বায়বীয়ইন্ট্িয়বিষয়ে যাহা বিশেষ বক্তব্য আছে, বিশ্বনাথ তাহা 

বলিতেছেন--“দেহব্যাপী” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার] । যে ইন্ড্রিয়টি সর্ববশরীরব্যাপী 

ও স্পর্শগুণকে গ্রহণ করে, সেই ইন্ড্রিয় তুক বলিয়া অভিহিত হয় । এই ইন্ড্রিয় 

সর্বশরীরব্যাপীহেতু শরীরের অভ্যন্তরেও ত্বগিক্দ্িয়ের সতা স্বীকৃত হয়। যে 
নাড়ী নির্ববাত, বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না এবং সুষুপ্তিকালে মন যাহাতে 
অবস্থান করে, তাহার নাম প্ুুরীতৎনাড়ী। কেবল শরীরাভ্যন্তরস্থিত পুরীতং 
নামক নাড়ীতেই তৃশিন্ত্রিয় নাই । তৃকৃমনঃসংযোগ জ্ঞান সামান্তের প্রতি কারণ। 

আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত, ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে 

সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়। প্রতযক্ষাত্মকজ্ঞানসামান্তে আত্মমনহত্বকৃ- 

সংযোগ নামক অসমবায্িকারণের আশ্রয় হইল মন। সৃযুপ্তিকালে মনের 

সহিত ত্বগিক্দ্রিয়ের সংযোগ হয় না বলিয় জ্ঞানের উৎপতি হয় না । মন যখন 

পুরীতৎনাড়ীব্যতিরিক্ত শরীরদেশে আত্মার সহিত সংযুক্ত হইর৷ ত্বগিক্দ্িয়ের 

সহিত সংযুক্ত হয়, তখন আবত্মমনঃত্বক্সংযোগ জ্ঞানসামান্যের অসমবায়ি- 

কারণ হয়। 

সেই ত্বগিক্ত্রিয় বায়বীয়, যেহেতু উহা-ত্বগিক্রিয়রপাদিগুণের মধ্যে 

কেবল স্পর্শগুণেরই ব্যঞ্জক, যেমন ব্যজন অর্থাং পাখার বাতাস বা বাস 

প্রত্যক্ষখণ্ডমূ ১১৫ 



শরীরস্থিত জলগতশৈত্যের অভিব্যঞ্জক এই অনুমান প্রমাণের ছার! ত্বগিজ্ত্িয়ের 

বায়বীয়ত অনুমিত হয় ॥ 9৩ ॥ 

গ্রন্থকার বায়বীয় বিষয় দেখাইতেছেন বা বলিতেছেন--“প্রাণাদি” ইত্যাদি 

গ্রন্থের দ্বারা । যদিও জন্য বাযু--শরীর, ইন্ড্িয়, বিষয় ও প্রাণভেদে চারি 

প্রকার। এবং চতুর্থ প্রকার প্রাণাদি ইহ প্রশস্তপাদভাঙ্কে কথিত হইয়াছে। 

তথাপি ভাষাপরিচ্ছেদে বিশ্বনাথ সংক্ষেপে শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন 

প্রকার অনিত্যবায়ুর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু শরীরমধ্যে সঞ্চরণশীল প্রাণ- 

বায়ু এক হইলেও হাদয়াদি নানাস্থানভেদে এবং মুখনির্গমনাদি নানাক্রিয়াভেদে 
নান! সংজ্ঞা! বা নামে পরিচিত। অর্থাং হৃদয়স্থিত বায়ু প্রাণ, নিম্নগামী, বায়ু 

অপান, নাভিস্থিত বায়ু সমান, কণ্ঠদেশস্থিত বায়ু উদ্ান ও সর্ববশরীর সঞ্চারী 
বায়ু ব্যান নামে পরিচিত । 

আকাশ নিরূপণ করিতেছেন-- “আকাশ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । আকাশ, 

কাল ও দিক্ ইহারা এক একটি ব্যক্তি বলিয়া আকাশতৃ, কালত্ব ও দিকৃত্ 

জাতি বলিয়া! পরিগণিত হইল ন1। কিন্তু শব্দায়ত্ব আকাশত্ব বলিয়া কথিত। 

আকাশের শব্দাতিরিক্ত অন্য বিশেষ গুণ নাই এই বিষয়টি বা আশয়টি প্রকাশ 

করিবার নিমিত্তই “ক।রিকায়” “বৈশেষিক” এই পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। 

শবই আকাশের বিশেষগুণ এই কথা বলায় শব্দ পুথিব্যাদি-অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত 

দ্রব্যাশ্রিত, যেহেতু অক্দ্রব্যে অনাশ্রিত হইয়। দ্রব্যাশ্রিত হইয়াছে ইত্যাকারক 

অনুমান প্রমাণও প্রদশিত হইল । যথা শব্দ বিশেষগুণ, যেহেতু উহা বহিরিক্দ্িয়- 
টাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ বিষয়ের অযোগ্য হইয়া বহিরিক্দ্রিয়-শ্রাবণপ্রত্ক্ষের যোগ্য 
বিশেষগডণ-শব্ত্বজাতিমত্ব, যেমন অপাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ বায়ুর বিশেষগুণ। 

শব দ্রব্য--আকাশে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিমান, যেহেতু উহা 
আকাশের বিশেষগুণ, সংযোগের মত অর্থাং সংযোগগুণপদার্থ বলিয়! যেমন 

পৃথিব্যা্দি দ্রব্য সমবেত হয়, সেইরূপ শবও গুণপদার্থ বলিয়। দ্রব্যে আকাশে 

সমবেত হয় এই অনুমানের দ্বার] শব্দের সমবেতত্বসিদ্ধ হইলে পর শব্দ স্পর্শ- 

বিশিষ্ট দ্রব্যের অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও বায়ুর বিশেষগুণ নহে, যেহেতু 
উহা--শব্দ অগ্নিসংযোগরূপ-অসমবায়িকারণ জন্য না হইয়। অথচ অকারণগুণ- 

পূর্ববক অর্থাৎ স্বাশ্রয়কারণগুণাজন্য হইয়। প্রত্যক্ষ হয়, যেমন সুখাদি অগ্নি- 
সংযোগরূপ-অসমবায়িকারণাজন্য হইয়া অথচস্থাশ্রয়কারণগুণাজন্য হইয়া! গ্রতাক্ষ 

হয় এই অনুমানের ছার শব্দ পৃথিব্যাদিত্রব্য চতুষ্টয়ের বিশেষগুণ হইল না। 

১১৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকা বল, 



“অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বাভাবে সতি অকারণগুণপূর্ববকপ্রতাক্ষত্বাং” 

এই হেতুতে সত্যন্তদল ন! দিয়! কেবল বিশেষ্যাংশ “অকারণগুণপূর্ববক- 

প্রত্যক্ষত্বাং” অর্থাৎ স্বাশ্রয়কারণগুণাজন্যও প্রত)ক্ষ এইরূপ বিলে ঘটাদির 

পাকজরূপে অতিব্যাপ্তি হয় । যেহেতু ঘটাদির পাকজরূপ স্বাশ্রয়কারণগত-গুণ 

হইতে অনুৎপন্ন হুইয়। প্রত্যক্ষ হয়। এখন সত্যন্তদল নিবেশ করিলে উক্ত 

অতিব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু ঘটাদির পাকজরূপ, অশ্িসংযোগরূপ-অসমবায়ি- 

কারণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় অগ্নিসংযেগরূপ-অসমবায়িকারণাজন্ত হয় নাই 

বলিয়া! লক্ষণসমন্বয় হইল না। পটরূপাদিতে ব্যাভিচার বা 'অতিব্যাপ্তিবারণের- 

নিমিত্ত “অকারণগুণপূর্ববক অর্থাৎ স্বাশ্রয়-কারণ-গুণাজন্য” এই অংশ বলিতে 

হইবে। কারণ পটরূপাদি স্ব-পটরূপের আশ্রয় পট, তাহার কারণ তস্ত, 

তন্তরগুণরূপ, তন্তরূপ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় স্বাশ্রয়কারণগুণাজন্য ন। হওয়ায় 

অতিব্যাপ্তি হয় না। কিন্ত “অকারণগুণপূর্ববক” এই অংশ পরিত্য।গ করিলে 

পটবরূপাদি অগ্নিসংযোগরূপ-অসমবায়িকারণ হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয়া 

অগ্নিসংযোগাসমবয়িকারণাজন্যও প্রত্যক্ষ হইয়াছে । জলপরমাণু প্রভৃতিতে 

ব্যাভিচারবারণের জন্য উক্ত হেতুতে “প্রত্যক্ষ” এই অংশ নিবেশ করিতে 

হইয়াছে । যেহেতু পরমাণু প্রত্যক্ষ যোগ্যবস্ত নহে । শব্দ, দিক্, কাল ও মনের 
গুণ নয় যেহেতু শব্ব আকাশের বিশেষগুণ। যেমন রূপ, দিকৃ কাল ও মনের 

গুণ নহে এই অনুমানের দ্বারা শব্দ, দিক্, কাল ও মনের গুণ নহে ইহা 

প্রমাণিত বা সিদ্ধ হইল । শব আত্মার বিশেষগুণ নহে যেহেতু শব শ্রবণাতআক 
বহিরিক্দ্িয়ের দ্বারা শ্রাবণপ্রত্যক্ষের ষোগ্যবস্ত, যেমন রূপ আত্মার বিশেষগুণ 

নহে এই অনুমানের-দ্বারা শক আত্মার গুণ নহে ইহ প্রমাণিত বা সিদ্ধ হইল । 

এইভাবে শব্দ পৃথিব্ণাদি আটটি দ্রব্যে অনাশ্রিতরূপে সিদ্ধ হইলে শব্দাশ্রয় নবম 

দ্রব্য আকাশ বা গগন সিদ্ধ হইল । 

যদি বল বাম্ুর অবয়বসমূহে উৎপন সৃন্ম শব্দ দ্বার! স্তুল বামুতে কারণগুণ- 

পূর্ববক অর্থাৎ স্বাশ্রয়কারণগুণজন্য বা কারণগত গুণের দ্বারা উৎপন্ন শবের 

উৎপত্তি হউকৃ। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ শব্দ অযাবদ্দ্রব্যভাবী- 

গুণহেতু বায়ুর গুণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । যাবদ্দ্রব্যভাবী শব্ষের অর্থ__ 
স্বাশ্রয়নাশজন্য-নাশপ্রতিযোগী । স্বপদের দ্বার স্পর্শাদি আটটি গুণ, বেগাখ্য 

সংস্কার, সংখ্যা ও পরিমাণাদিগুণসমূহ গৃহীত হয়। এ সকল গুণের আশ্রয়- 

ভূত দ্রবোর নাশ হইলেই উক্ত গুপাবলীরও নাশ হইবে, স্ৃতরাং এই নাশের 

প্রতাক্ষখণ্ডম্ ৯১৭ 



প্রতিযোগী হইল উক্ত গুণসমূহ। অতএব উক্ত গুণসকল যাবদৃত্রব্যভাবীগুণ 
শবের দ্বার! গৃহীত হয় । যে গুণ যাবদ্দ্রব্যভাবী নহে সেই গুণ অধাবদ্দ্রব্যভাবী 

বলিয়। পরিগণিত বা অভিহিত হয়। শবকের আশ্রয়ভূত দ্রব্য আকাশ, এ 
আকাশ বিভু নিত্যভ্রব্য বলিয়া উহার নাশ নাই। অতএব স্বাশ্রয়নাশজন্ 

প্রতিযোগীপদের দ্বার] গৃহীত হয় না বলিয়া শব্দ অধাবদ্ত্রব্ভাবীগুণহেতু 

বায়ুর বিশেষ গুণ বলিয়। পরিগণিত হয় না। বায়ুর গুপসমূহ হইল যাবদ্- 

দ্রব্যভাবী ॥ ৪9 ॥ 

হন্রিঘল্তু মনক্ভবীসলঙগ: অলঘািল: । 
জল্মালা অনন্ধ: হ্কাকী অনবালাপদীলল: |॥৮৭।। 

এখন গ্রন্থকার পঞ্চমদ্রব্য আকাশের বিষয় বলিতেছেন। পূর্ববকারিকা য় 
শব্দ আকাশের বিশেষগুণ ইহা! কথিত হইয়াছে । অতএব শব্ধ নামক বিশেষ- 
গুণ যে দ্রব্যে থাকে, সেই দ্রব্যই আকাশ বলিয়।? অভিহিত হয় । কেবল 

শব্দাশ্রয়কে আকাশের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলে কাল ও দিকে আকাশ- 

লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু শব্দ কালিক সম্বন্ধে কালে এবং দৈশিক 
সম্বন্ধে দিকে থাকে । শব্দ জন্যপদার্থ, এই নিমিত্ত শব্দ কালে ও দিকে আশ্রিত 

হয়। কিন্ত শবগুণক আকাশ এরূপ বলিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না। 

যেহেতু শব গুণরূপে সমবায় সম্বন্ধে আকাশে থাকে বলিয়। সমবায় সম্বন্ধে 

শবের আশ্রয় আকাশই হয়, কিন্ত সমবায় সম্বন্ধে শর্ষের আশ্রয় কাল বা 

দিকৃহয়না। অসাধারণ ধর্মই লক্ষণ বলিয়! পরিগণিত হয় এবং লক্ষণ লক্ষ্যে 

সর্ববদাই বর্তমান করে। যদি বল--শব্দগুণকত্ব আকাশের লক্ষণ বলিয়া স্বীকৃত 

হইলে মহাপ্রলয়কালে আকাশে শব থাকে না, কারণ মহাপ্রলয় সময়ে কোন 

পদার্থই উৎপন্ন হয় না বা কোন উৎপন্ন পদার্থ বিদ্যমানও করে না। স্ৃতরাং 
মহাপ্রলয়কালে আকাশে শব্গগুণকত্ব না থাকায় আকাশ লক্ষণের অব্যাপ্তি 

হয়। এরূপ বলিতে পার না। প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবাভাবত্বই আকাশের 

লক্ষণ । শব্দাভাবের প্রতিযোগী শব আকশে কোন সময়ে তো সমবায় সম্বন্ধে 

বৃতিমান্ হয়, এই নিমিত্ত শর্দাভাব আকাশে কখনও প্রতিযোশিব্যধিকরণ।- 

ভাব বলিয়। স্বীকৃত হয় না, অতএব প্রতিযোগিব্যধিকরণ শব্বাভাবের অভাব 

আকাশে বা গগনে সকল সময়েই থাকে । অভাবের অভাব প্রতিযোগীস্বরূপ 

হয়। অতএব অব্যাপ্তি হয় না। আকাশে শব, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, 

১১৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সংযোগ ও বিভাগ এই ছর়টি গুণ থাকে । এই গুণগুলির মধ্যে শব্ধ বিশেষগ্ুণ 

আর সংখ্যাদি পাচটি সামান্যগুণ। আকাশের একত্বসংঞ্জ্য1, পরিমাণ ও 

একপৃথকৃত্ব এই তিনটি নিত্যগুণ আর অবশিষ্ট গুণসমূহ অনিত্যগুণ বলিয়া! 
পরিগণিত । 

আকাশ বিভৃ পদার্থ । বিভু শব্দের অর্থ-__ব্যাপক অর্থাৎ পরমমহৎ পরিমাণ- 
বিশিষ্ট । মূর্ত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকায় আকাশাদি দ্রব্য বিত্ব বা পরম- 

মহং পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া! অভিহিত হয় । শব্বগুণের সমবাক্মিকারণ আকাশ 

যদি সর্বত্র না থাকিত, তাহ! হইলে সকল স্থানে শর্ব উৎপন্ন হইতে পারিত 

না। এই কারণে আকাশ ব্যাপক পদার্থহেতু বিভ বলিয়। গণ্য হইয়াছে । 
শব্দ জন্যগুণহেতু শব্দের সমবায়িকারণ আকাশ । আকাশনিষ্ঠসমবায়িকারণতার 
অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্তক অনুগত ধর্ম আকাশত্ব হইতে পারে না । কিন্তু শব্দ- 

সমবায়িকীরণতাবচ্ছেদক বিশেষ পদার্থ । 

আকাশের ইন্দ্রিয় হইল শব্দগ্রাহক শ্রবণ বা শ্রোত্র। আকাশ এক হইলেও 

উপাধিভেদে- _শ্রোত্র। কাশ, পটাক'শ, ঘটাকাশ ইত্যাদিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে 

প্রতীত হয় । 

কাল এক হইলেও কালে আশ্রিত পদে ক্রিয়ার জন্য কাল অভীত, 

বর্তমান ও শবিষ্ং বলিয়া কথিত হয়। কালের সহিত শরীরের সংযোগ 

সমবায়িকারণ | সৃষ্যযক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধজ্ঞান নিমিত্তকারণ। উক্ত 

সম্বন্ধ হইল স্বাশ্রয়সংযুক্তসংযোগ । স্বপদের দ্বার! সূষ্য্যক্রিয়া গৃহীত হয়, সৃর্য্য- 

ক্রিয়াসমবায়সম্বন্ধে সৃ্যযে থাকে, সৃষ্যের সহিত সংযুক্তকাল এবং কালের সহিত 

শরীরের সংযোগাত্মক সম্বন্ধ হয়। অতএব কাল এক হইলেও এখন পটাদি 

আছে, পরে পটাদি থাকিবে, পূর্বেবে পটাদি ছিল এই সকল ব্যবহারে 

জন্যভাব পদার্থ পটাদির সহিত সূর্য্যক্রিয়ার সম্বন্ধনিমিত বর্তমান ভবিষ্কং ও 
অতীতরূপে কাল প্রতীত হয়। 

ক্ষণ, মূহুর্ত, প্রহর ও দিন প্রভৃতি ভেদ ব্যবহারের দ্বারাও কালের একত্ব 

বিদ্িত হয় না। এ সকল ভেদ ব্যবহার গুপাধিক। কাল জন্যভাবপদার্থ- 

সমূহের নিমিত্তকারণ এবং জগতের আশ্রয় বলিয়। প্রসিদ্ধ বা সকলের 

অভিমত । নিত্য ও অনিত্য উভয়বিধ বস্তই কালিক সম্বন্ধে জন্যপদার্থে ও 

মহ্থাকালে থাকে । যেহেতু কাল সকল বস্তর আধার বা আশ্রয়রূপে কথিত 

হইয়াছে এবং কাল সকল ভাবকাধ্যের প্রতি নিমিত্তকারণ ॥ 8৪৫ ॥ 
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লল ন্ব হাহীহহস নিনঘত্ৰ ন্বামানাহিল্িঘ ভ্হায়লি-_হুল্িঘমিলি । লব্ু আলন্কাহা 

বাঘলাইক বিল্তুমৃ* ীলন্তু ভ্ুহনমীহাহ জিদ্ব', কখনান্াহা হযাহিলিনলাহ__ হলি । 
আকাহা ঘক্ষ: অল্সণি ভাটা: জতাহাচ্কুর্বীনহাহ মিল গীসাংনন ননলীজঅগ: | ক্ষান্ত 

নিকঘযলি-অল্যানানিনি। লস সনা্ ভ্হাবিত্তুলা- অবালালাগয হলি । হ্হানী 

ঘন্ত হুখাহি সলীলি: জুভ্যণহ্ত্নল্ছাহিক ঘা লিঘীক্ষতীলি লনা লৃত্যঘহিজ্নন্াভিলা 

ঘভাই: ঝন্রল্্ী নাভয:, »ন্য অন্রল্ন: ভঁযীশাহি ল অঅন্রণীলি ক্যান জঙঃলন্ঘ- 

ঘতক্কঃ কনর | হুভ্খত্ব নভ্যাসযকনমীত অজ্যন ৩৬এ। 

পঞ্চমদ্রব/ আকাশের শরার ও বিষয় না থাকায় গ্রন্থকার আকাশের 

ইন্দ্রিয়ের কথ। বলিতেছেন বা দেখাইতেছেন-_ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার] । 

আক।শ, এক ও বিভূ পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত না হইলে দেশান্তরে শব্দ প্রত্যক্ষের 

নিমিত্ত শব্দাশ্রয়রপে ভিন্ন ভিন্ন আকাশ কল্পন। বা স্বীকার করিতে হয়। 

সুতরাং বিভু-ব্যাপক এক আকাশের দ্বারা যদি সর্বত্রই শব প্রত্যক্ষ 

যোগ্য হয়, তাহা হইলে কর্ণ বিবরাবচ্ছিন্ন, বদনাবচ্ছিন্ন, ঘটাবচ্ছিন্ন, পটাবচ্ছিন্ন 

প্রভৃতি এইভাবে অনেক আকাশ কল্পনাজনিত গৌরবদোষ হয়। এইজন্য 

লাঘব বশতঃ আকাশ সাধক প্রমাণের দ্বারা এক আকাশ সিদ্ধ হইয়াছে। 

কিন্তু শ্রোত্র বা কর্ণ ইন্দ্রিয় শব্দের আশ্রয়, যেহেতু শ্রবণেত্দ্রির় শবের 

গ্রাহক, অতএব শ্রোত্র পুরুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া! উহ্নারা কীভাবে 
আকাশ বলিয়। স্বীকৃত হইতে পারে £ এবপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ 

আকাশ হইল এক, অনেক আকাশ স্বীকারে প্রমাণ বা প্রয়োজন নাই। একটি 

আকাশ স্বীকার না করিয়া অনেক আকাশ স্বীকার করিলে অসঙ্গতিই হইবে । 

বক্তীর ব্দনবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশ, এবং শ্রোতার কর্ণবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশ 

পরস্পর ভিন্ন বলিয়। স্বীকৃত হইলে শব্ধ শ্রবণের অনুপপত্তি হয় । গুণ কখনও 

নিজ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া! অপর আশ্রক্মভূতদ্রব্যে থাকিতে পারে না। 

যেমন এইঘটে আশ্রিত রূপ অন্যঘটে থাকিতে পারে না । অতএব বক্তার 

বদনবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশে সমবেত শব্ধ শ্রোতার শ্রবণগোচর কীভাবে সমু ৎপন্ন 

হইতে পারে ? কিন্তু এখন আকাশ এক বলিয়। স্বীকৃত হইলে উক্ত অনুপপত্তি 

হয়না । কারণ একই আকাশে উৎপত্তি পরম্পরাক্রমে শবের তরঙ্গ হইয়া 

শ্রোভার শ্রবণগোচর হইতে কোন অসুবিধা বা প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত হয় না। 
আকাশত্ব জাতি নহে, যেহেতু আকাশ একব্যক্তি বলিয়৷ একব্যক্তিমাত্রবৃতি 

ধন্ম জাতি বলিয়' স্বীকৃত হয় না, অনেকাধিকরণে সমবেত ধর্ম জাতি বলিয়া 
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স্বীকৃত হয়। সত্ব। ও দ্রব্ত্বজাতি আকাশে থাকে বলিয়া! আকাশত্ব জাতি 

অস্বীকৃত হইলেও আকাশ জাতিহীন নহে। আকাশের ব্যাবর্তক ধর্ম হইল 

বিশেষ পদার্থ । আকাশ বিভ্ুপদার্থ। বিভূ শব্দেব অর্থ ব্যাপক অর্থাং পরম 
মহং পরিমাণবিশিষট । যে দ্রব্য সকল মূর্ত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকে তাহাই 

ব্যাপক অর্থাং বিভু বা পরমমহৎং পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া! অভিহিত হয়। 
আকাশ যদি এক ও বিভু বলিয় স্বীকৃত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্ববতই শক 

উৎপন্ন হয় তাহ! হইলে এ সকল স্থানেই আকাশের সত্তা অবশ্যই স্বীকাব 

করিতে হইবে । এমন কোন স্থান পরিদৃষ্ট হয় না, যেখানে আকাশের অভাব 

পরিলক্ষিত হয়। শব্দের সমবায়িকারণ অ।কাশ যদি সর্বত্র না থাকে, তাহ। 

হইলে সর্বত্র শব্দোংপন্নের অনুপপত্তি হয়; এইজন্য আকাশ বিভু-_ব্যাপক 

পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । আকাশ জঙদ্যদ্রব্য বলিয়! স্বীকৃত হইলে উহার 

পরমাণুও স্বীকার করিতে হইবে । পরমাণু হইতে উৎপন্ন দ্রব্য অণুপরিমাঁণ 
বিশিষ্ট বা মহৎ পবিমাণবিশিষ্ট তইতে পাবে, কিন্তু পরমমহৎ পরিমাণবিশিষ্ট 

হইতে পারে না। দ্বাণুক অণুপরিমা বিশিষ্ট, ভ্রসরেণু প্রভৃতি মহৎ পরিমাণ- 

বিশিষ্ট । আকাশ উক্ত উভয় প্রকার পরিমাণ হইতে ভিন্ন হওয়ায় আকাশ 

পরমাণুজন্য একথা বলিতে পারা যায় না। পরমাণু ব্যতীত কোন দ্রব্য উৎপন্ন 

হইতে পারে না, স্বৃতরাং আকাশ অনুৎপন্ন দ্রব্য। অনুৎপন্ন ভাব পদার্থ মাত্রই 

অবিনাশী ব1 নিত্য । সুতরাং আকাশও নিত্য । আকাশ নিত্যদ্রব্য বলিয়া 

উহ্নার কোন ভেদ প্রদখণিত হয় নাই। 

বিভুদ্রব্য কোন দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয় না, যেহেতু কারণীভূত দ্রব্যের 

পরিমাণ কার্যভূতদ্রব্যে উৎকৃষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন করে ইহাই নিয়ম । আকাশের 

পরিমাণ অপেক্ষা! উৎকৃষ$ট পরিমাণ না৷ থাকায় আকাশের পরিমাণ কোন 

পরিমাণের কারণ হয় না । অতএব ইহ দ্বারা বুঝিতে হইবে ষে আকাশ কোন 

দ্রব্যের জনক হয় না অর্থাৎ সমবায়িকারণ হয় না। আকাশের বিষয়ও হয় 

না। কিন্ত আকাশের ইন্দ্রিয়দপ ভেদ আছে। যদিও চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয় 

যেমন তেজঃ প্রভৃতি দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি শ্রবণেন্দ্রিয় সেইভাবে 

আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আকাশই শ্রবণেক্জ্রিয়। “শ্রায়তে 

অনেম” এই বৃুযুৎপত্তিবশতঃ যাহার দ্বারা শ্রবণ কর] হয় তাহাই শ্রবণেন্দ্িয় 

বলিয়৷ অভিহিত হয় । শ্রবণেজ্দিয়ের দ্বারা শব, শবত্বাদিজাতি ও শববাভাব 

গৃহীত হয় । আমাদের কর্ণবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রবণেজ্ড্িয় । শ্রবণেক্তিয় 
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আকাশাত্মক, যেহেতু শ্রবণেক্ত্রিয় শব্দের আশ্রয় এই অনুমান প্রমাণের দ্বারা 

শ্রবণেক্দ্িয়ের আকাশাত্মকত্ব সিদ্ধ হয়। শ্রবণেজ্দিয় শবের আশ্রয়, যেহেতু 

শ্রবণ শবের গ্রাহক এই অনুমান দ্বারা শ্রবণেক্দ্রিয়ের শব্দাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হয়। 

এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন__ আকাশ এক হইলেও কর্ণশঙ্কুলী প্রভৃতি 

উপাধিভেদে ভিন্ন বলিয়৷ প্রতিভাত হয় কিন্তু বস্ততঃ আকাশ শ্রোত্রাত্মক ব 

আকাশই শ্রবণেক্ত্িয় ইহাই ভাবার্থ। 

গ্রন্থকার কাল নিরূপণ করিতেছেন-_-“জন্বানাং” ইত্যাদি গ্রস্থের ছারা 

ষষ্ঠ দ্রব্য হইল কাল। আকাশের মত কালও এক, বিভৃও নিত্য। বর্তমান, 

অতীত, ভবিষ্যৎ, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ এরূপ ব্যবহার কাল দ্বারাই সমুৎপন্ন হয়। 
কাল জগতের আশ্রয় বা আধার এবং সকল কার্ষ্যের.নিমিত্তকারণ। 

বিশ্বনাথ কালের সত্তাবিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন-_-“জগতামা শ্রক্প” 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । কাল সমস্ত জগতের আধার ইত্যাকারক প্রতীতি 

দ্বারাই জগদাধারত্বরূপে কাল সিদ্ধ হয় । যদি বল উক্ত প্রতীতি দিগ্বিষক়িনী, 

উহ)? কাল বিষয়নী নহে। এইজন্য বিশ্বনাথ কালসিদ্ধির নিমিত্ত প্রমাণাস্তর 

দেখাইতেছেন--“ইদানীং ঘট” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। পরত্ব-_-জ্ষ্টত্ব, অপরত্ব_ 
কনিষ্ঠত্ব কালের অনুমাঁপক বলিয়1 কালিক পরত্ব এবং কালিক অপরত্ব বল। 
হয়। সেইরূপ পরত্ব-দৃরত্বর অপরত্ব-নিকটত্ব দিকের অনুমাপক বলিয়। 

দৈশিক পরত্ব এবং দৈশিক অপরত্ব বলা হয়। যে ব্যক্তি প্রথমে উৎপন্ন হয় 

তাহাকে জ্যেষ্ঠ বলে। আর যে ব্যক্তি তাহার পরে উৎপন্ন হয় তাহাকে 

তৎপূর্বে[ৎপন্ন ব্যক্তি অপেক্ষ। কনিষ্ঠ বল1হয়। এইভাবে জ্যেষ্ঠে পরত্ব ও কনিষ্ঠে 

অপরত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন হয় । এই পরত্ব ও অপরত্ব জন্যভাবপদার্থ। জন্যভাব- 

পদার্থের উৎপত্তিতে সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্কারণ--এই 

তিন প্রকার কারণেরই অপেক্ষা করে। জ্োষ্ঠ ব্যক্তির শরীর পরত্বের এবং 

কনিষ্ঠ ব্যক্তির শরীর অপরত্বের সমবায়িকারণ। কালের সহিত শরীরের 

ংযোগ অসমবায়িকারণ। অধিক ও অল্প সূর্য্যক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধ 
জ্ঞান নিমিত্তকারণ। 

ইদানীং, তদানীং, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্তাং প্রভৃতি 
ব্যবহার ব' প্রয়োগ সৃধ্যের ক্রিয়া বা গতিকে লক্ষ্য করিয়৷ হইয়৷ থাকে । 
“রাম-জ্যোষ্ঠ” এরূপ বলিতে সূর্যের অধিক পরিমাণ গতি বা ক্রিয়। বোধিত হয় 

১২২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বা অধিক সৃর্য্যক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধ বৌধিত হয় । সেইরূপ “হরিকনিষ্ঠ” 

এরূপ বলিতে সৃর্য্যের অল্প পরিমাণ গতি বা ক্রিয়া বোধিত হয় অথবা অক্লসৃষ্য- 
ক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধ বোধিত হয়। “ইদানীং ঘট” এখানে “এখন” 

এই কথা বলিতে এতৎক্ষণ হইতে সূর্যের কিয়ংপরিমাণ গতি বা ক্রিয়া বোধিত 
হয়, এইরূপ সর্বত্রই সূর্য্ের গতি ব৷ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই তাদৃশ ব্যবহার বা 
প্রয়োগ হইয়া থাকে । এখন কালকে অস্বীকার করিলে কালের সহিত 

শরীরের ব। ঘটাদির সংযোগ সন্বন্ধূপ অসমবায়িকারণের অনুপপত্তি হয় এবং 

পরত্বাপরত্বের নিমিত্ত কারণতার অনুৎপত্তি হয়। সূর্য্ক্রিয়ার সহিত শরীরের 
বা ঘটাদির সাক্ষাংভাবে কোন সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় না। সূর্য্যের ক্রিয়। 

সমবায় সম্বন্ধে সৃষ্যে থাকে । সূৃষ্যেব ক্রিয়া শরীবে ঝা ঘটাদিতে সমবায় 
সম্বন্ধে বা সংযোগ সন্বন্ধেও থাকে না, যেহেতু কর্ম কদাপি কোন স্থানে 

সংযোগ সম্বন্ধে থাকে না। অথচ সূর্ধ্য ক্রিয়ার সহিত শরীর ও ঘটাদির একটি 

সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অগত্যা সূষ্যযক্রিয়ার সহিত ঘট শরীরাদির 
পরম্পর] সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে । সেই সম্বন্ধ হইল স্বাশ্রয়সংযুক্তসংযোগ । 

স্বপদের ছার! সূষধযক্রিয়া গৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় সূর্য্য, সেই সূর্যের সহিত 
যুক্ত কাল, কালের সংযোগ শরীরে ও ঘটদিতে আছে । এই পরস্পর] 

সন্বন্ধের ঘটকরূপে কালসিদ্ধ হয়। এবং পরত্বাপরত্বের প্রতি সূর্য্যক্রিয়ার 
জ্ঞান_-কাল নিমিত্তকারণ হয়। এখন ঘট আছে, পূর্বে ঘট ছিল, পরে ঘট 

থাকিবে এই সকল ব্যবহারেও সূর্ধ্যক্রিয়ার সহিত ঘটেৰ সন্থন্ধ স্বীকার করিতে 

হয়। কাল নিজস্বরূপে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি হয় না। এই জন্য 

পরম্পর|সম্বন্ধের ঘটকরূপে কালের সত্তা অবশ্যই স্বীক!র করিতে হয়। কালে 

আশ্রিত পদার্থের-_সৃষ্ধ্যের ক্রি! দ্বার কাল এরূপ হয়। কাল একই বা অথগ্ু 
অথচ এ সকল ক্রিয়ার জন্য কাল, বর্তমানাদিরূপে কথিত হয়। 

অথব স্বদমবায়ি-সংযুক্ত-সংযোগি-সমবেতত্বসম্থন্ধে বা স্বমংযোগি-সংযুক্ত- 

তপনা শ্রিতত্বসন্বদ্ধে সূর্য্যক্রিয়াতে শরীর-ঘটাদি থাকে । স্বপদের.দ্বার শরীরাদি 

গৃহীত হয়। তংসমবায়ী উহাদের অবয়ব, তৎসংযুক্ত কাল, তংসংযোগী সূর্য, 

তংসমবেত সুষ্যক্রিয়া, তংসমবেতত্ব সূর্যযক্রিয়াতে থাকে, এঁ সম্বন্ধে শরীরা দিও 
সূর্যযক্রিয়াতে থাকে । “সম্বন্ধ সত্বে সন্বদ্ধি সত্তা” এই নিয়ম বশতঃ। ছিতীয় 

কল্পে স্বপদের দ্বার শরীরাদি গৃহীত হয়, তংসংযোগী কাল, তংসংযুক্ত তপন, 

তদাশ্রিতসূর্য্যক্রিয়া, তদা শ্রিতত্ব সূর্ঘ্যক্রিয়াতে থাকে । এ সম্বন্ধে শরীরা দিও সূর্য্য 

প্রত্যক্ষখণ্ডম ১২৩ 



ক্রিয়াতে থাকে । এইভাবে পরম্পরা সম্বন্ধের ঘটকরূপে কাল সিদ্ধ হইলে 

তাহার অর্থাং জগতের আশ্রয় বা আধার উৎপন্ন হইল ॥ ৪৫ ॥ 

ঘহানহ্তণীননু: হ্তাছি: জ্দানুনা ছিল: | 
বহাল্তিকানিণীন্নুক্ষালিতআা হিয্ক্সতী |।৭।। 

কাল, পরত্ব-_জ্যেষ্ঠত্ব ও অপরত্ব-_-কনিষ্ঠত্ব বৃদ্ধির প্রতি কারণ-__ নিমিত্ত 

কারণ । ক্ষণ, প্রহর, মৃহুর্ত, দিন ও মাস প্রভৃতি ভেদব্যবহার ওপাধিক, যেহেতু 

উত্ত ভেদ ব্যবহারের দ্বারাও কালের একত্ব বিদ্বিত বা ব্যাহত হয় না। কাশী 

হইতে মথুরা, প্রয়াগ অপেক্ষা দূর--পর, কাশী হইতে প্রয়াগ, মথুর। অপেক্ষা 

নিকট--অপর | দিকের দ্বার দুরত্ব ও নিকটত্ব ব্যবহারের উপপত্তি হয় বলিয়া 

ন্যায়বৈশেষিক ভাষায় দৈশিক পরত্ব-দুরত্ব, দৈশিক অপরত্ব-_নিকটত্ব বলা 
হয় । এই দৈশিক পরত্ব- দুরত্ব এবং দৈশিক অপরত্ব-_নিকটত্ব বুদ্ধির প্রতি দিক্ 
অসাধারণ কারণ। দিক্ এক, বিভ্ু ও-নিত্য দ্রব্য বলিয়1 কথিত হয় ॥ ৪৬। 

সমাঘাল্নহ হ্হাঘলি--নহানহতলি নহ্তনাঘহহনাকিন্তভহঝাধাত্ণ লিলিন কষা 

ঘল। নহ্ভত্রানহতঅযীহবেলত্রাধিক্কাহ্তাজযীজাঞ্পথী ভাছনাহুলিহিক: জ্কান্তহন ক্কচ্যল 

হুলি ঘান্ন: | লন্তু হক্তভ্য ক্ষান্তত্য লিভ্রী হাঘহ্লি-নাঝ-তনাহ্ি-অলযমহী ল ব্সাহল 

আন্ব_ হালাহ্িহিলি | ক্কান্তত্ত হক্দীডদি তনামিমহানু হাতা হ্ত্যিতহ্াহনিনঘ: | ভণাঘিভ্ত্ত 

কত্রঅন্যশ্িমাবাসাহামালাতভ্ভিদ্ন' ক, নন্নর্ঘীবানভ্ভিন্ননিতাযী তা নত্রঅতীবা- 

লাহাতভিলিল্লীলেঘীবাসাানী তা তাহঅীব্ান্রষ্ভিল্ল কজন আা। ল ন্বীঅংেঘীযা- 

নল্তং হাগান্যলভাহী ল হযাহ্লি নামল | কজ্মল্তিতঘাণি ঝঙতাহ্নি। ললাসলধ 

হাগাহিত্যতন্থাহী অন্যহ্লি, লা গনবীলনীঘঘা্লীয হলি । হিলাহিন্যন্থাহভত লন 

হাঘানুত হিলি । 
হিহা নিক্নযলি-__নুহাল্লিক্ঈলি । হৃহংঅলল্তিক্কত্নস্ব ইহা নহক্তলনহত নীষ্যলূ। 

ননন্তুত্রতঘাথাহণ ভীঅহিবীন্ন । হহক্ষণহকল্রাণহত্্রঘীহঘলত্রাধিজ্কাহআর্ঘীবাসযলঘা 
ভাঘনাইুক্ষা হি বিজ্বলীলি মাত: ॥৮৫॥ 

গ্রন্থকার কালসিদ্ধির নিমিত্ত প্রমাণাত্তর দেখাইতেছেন-_“পরাপরত্ব” 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । রাম চৈত্র অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ইহাই রামের জোনষ্ঠে পরত্ব- 

বুদ্ধি এবং চৈত্র রাম অপেক্ষ। কনিষ্ঠ ইহাই চৈত্রের কনিষ্ঠে অপরত্ব বুদ্ধি। কাল 
এই পরত্ব ও অপরত্ব বুদ্ধির প্রতি অসাধারণ ব1 নিমিত্ত কারণ । কালিক পরত্ব 

ও অপরত্ব অসমবায়িকারণ কালপিগুসংযোগজন্য যেহেতু উহার] ভাবকাধ্য। 

যেমন কপালছয়সংযোগ ঘটের অসমবায়িকারণ এই অনুমানের ছার পরত্ব 
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ও অপরত্বের অসমবায়িকারণরূপে কালপিগুসংযোগ সিদ্ধ হইল । সেই পরত 

ও অপরত্বের অদমবায়িকারণীভূত কালপিগুসংযোগের আশ্রয়রূপে লাঘব- 

বশতঃ অতিরিক্ত যষ্তদ্রব্য কালই কল্পিত হয় ইহাই ভাবার্থ। 

যদি বল কালত্ব ধর্ম পুরস্কারে কাল এক বা অখণ্ড বলিয়া স্বীকৃত ব1 সিদ্ধ হইলে 
ক্ষণ, দিন, মাঁস ও বংসর প্রভৃতি কালের ভেদ ব্যবহার কীরূপে সমুৎপন্ন হইতে 
পারে? অতএব উক্ত প্রকার কালের ভেদ না হউক্ 8 এরূপ শঙ্কা বা আপত্তির 

উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন--“ক্ষণাদ্দি” ইত্যাদি গ্রন্থ । কাল এক বা অখণ্ড 

হইলেও উপাধিভেদবশতঃ ক্ষণ, মৃহুর্ত, প্রহর, দিন, মাস ও বর্ষ প্রভৃতি ব্যবহারের 

বিষয় হয় অর্থাং উক্ত ভেদ ব্যবহার দ্বারাও কালের একত্ব বিদ্লিত ব1 ব্যাহত হয় 

ন।। এই সকল ভেদব্যবহার ওপাধিক । কিন্তু সেই উপাধি-_স্বজন্য-বিভাগপ্রাগ্- 

ভাবাবচ্ছিন্নকর্মা অর্থাৎ সূর্য্য ক্রিয়াকে অবলম্বন ব! লক্ষ্য করিয়াই ক্ষণ, দিন, 

মাস, বর্ষ প্রভৃতি ব্যবহারের বিষয় হয়। ক্রিয়৷ বিভাগের কারণ, কারণের 

প্রাকৃসত্তা নিয়ম । অতএব ক্রিয়ারস্তের কিছুক্ষণ পথ্যন্ত কাধ্য বিভাগ উৎপন্ন 

হয় না, সৃতরাং কাধ্যভূত এ বিভাগের প্রাগভাক আছে। সেই স্ব-(ক্রিয়া)জন্য 

বিভাগের যে প্রাগভাব, সেই প্র।গর।বের অধিকরণীভূত কালই প্রথম ক্ষণ বা 

প্রথম উপাধি বলিয়া অভিহিত । পরে সেই বিভাগ উৎপন্ন হয়, সেই বিভাগ পূর্ব 

ংযোগনাশের কারণ, কারণের প্রাকৃসত্তানিয়মবশতঃ কিয়ৎক্ষণ বা কিছুকাল 

কারণীভূত বিভাগ ছিল, অথচ পূর্বসংযোগনাশরূপ কাধ্য উৎপন্ন হয় নাই, সেই 

পূর্ববসংযোগা বচ্ছিন্নবিভাগ অর্থাৎ কার্যযতৃত পূর্ববসংযোগনাশের প্রাগভাবই 

দ্বিতীয় ক্ষণ বা দ্বিতীয় উপাধি বলিয়া কথিত হয়। পরে সেই পুর্ববসংযোগ- 

নাশ উৎপন্ন হয়, পূর্ববসংযোগনাশ উত্তরসংযোগনাশোতপত্তির প্রতি কারণ, 

কারণের প্রাকৃসত্তা নিয়মবশতঃ কারণীভূত পূর্বসংযোগনাশের পর কিয়ৎক্ষণ 

পর্য্যন্ত কার্য্যভূত উত্তরসংযোগের অবর্ভমানহেতব উত্তরসংযোগের প্রাগভাব 

স্বীকার করিতে হইবে, সেই উত্তর সংযোগের প্রাগভাবাধিকরণ কালই তৃতীয়- 

ক্ষণ ব৷ তৃতীয় উপাধি বলিয়! গণ্য । পূর্ববসংযোগনাশের পরে উত্তরসংযোগ 

উৎপন্ন হয়, সেই উত্তরসংযোগ বিশিষ্ট ক্রিয়াই চতুর্থক্ষণ বা চতুর্থ উপাধি। 

যদি বল-_উত্তর সংযোগের পর ক্ষণাদি ব্যবহার না হউকৃ। এরূপ আপত্তি 

করিতে পার না। যেহেতু সেই উত্তরসংযোগ ক্রিয়ার নাশকালে অন্য ক্রিয়া 

বিদ্যমান আছে, সৃতরাং ক্রিয়ান্তর বা কর্মাত্তরকে অবলম্বন করিয্লাই ক্ষণাদি 

করিত ব। ব্যবহৃত হয় । যদিও মহাপ্রলয়ে ক্ষণাদি ব্যবহার হয় তথাপি যে 
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কালে প্রলয়ের উৎপত্তি হইবে, সেই প্রলয়কালে বর্তমান যে ধ্বংস, সেই ধ্বংসের 

যে যে পদার্থ প্রতিযোগী হয়, সেই সকল পদার্থ প্রতিযোগিকধ্বংসের 

অধিকরণীভূত সময়ই প্রলয়ক্ষণ বলিয়া অভিহিত । সেই সেই ক্ষণ সমৃহদ্বারাই 
কিন্তু দিন, মাস, বংসর প্রড়তি ব্যবহার হয়। 

বিশ্বনাথ দিক নিরূপণ করিতেছেন--“দৃরাত্তিক” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার] । 

দুরত্ব ও অস্তিকত্ব শব্দের অর্থ দৈশিক পরত্ব ও দৈশিক অপরত্ব বলিয়া বোধিত 
হয়। যেহেতু এই প্রকরণে পরত্বাপরত্ববুদ্ধি দিগ্বিষয়িণী। সেই দৈশিক 
পরত্ব ও দৈশিক অপরত্ব বুদ্ধির অসাধারণ কারণ দিকৃূই । দৈশিক পরত ও 

দৈশিক অপরত্বের অসমবায়িকারণীভূত দিক্ পিগুসংযোগ্ের আশ্রয়রূপে লীঘন- 

বশতঃ এক অখণ্ড বিভূ ও নিত্য দিক্ সিদ্ধ হয় ইহাই ভাবার্থ ॥ ৪৬॥ 

ওনাঘিমন্াইক্যাণি সাক্সানিভ্ঘঘহালাহ্ূ। 
জাল্িঘাতগিভালা কত্ত ভি অক, দূ ।।৩|| 
হাতীতহ্য ল বন্য ঘুরি মিলা: | 
লঘাত্ন ঈল্দিসাজামূঘলার কথ জ্দুলি: 118) 
মলীগি ল ঘা হালাতবলচ্সহাঁ লনা ললব্। 
লজমাতজলপ্িনীগহ্গী নিহীনযূজগীনার: |1৬২0। 

সন্তসাতবূলঘীওঘ হঘবাক্দন জাহঘি: | 
অন্ক্রাতভনাবীগ ললীলাঙগজ্ৰ লীলহ: 114০ 

দিক্ এক হইলেও উপাধিভেদবশতঃ পূর্ববদিকৃ, পশ্চিমদিক্, উত্তরদিক্ ও 

দক্ষিণদিক্ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। বস্ততঃ উহ! এক । দৈশিক 

স্বরূপসম্বন্ধে সকল মূর্ত দ্রবাই মহাদিকে থাকে । 

বিশ্বনাথ আত্ম! নিরূপণ করিতেছেন- আত্মেব্দ্রিয় ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । 

ভাষাপরিচ্ছেদ সম্মত নয়টি দ্রব্যের মধ্যে আত্মা হইল অফ্টম দ্রব্য । জ্ঞানাধি- 

করণ আত্মা । আত্ম দুই প্রকার--জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মার জ্ঞান 

অনিত্য, বছু ও প্রত্যক্ষ । পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য, এক ও প্রত্যক্ষ । জীবাত্মা 

প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন, বিস্ব ও নিত্য । পরমাত্মা, ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ ও এক। 
জীবাত্মার জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছ।, প্রযত্ব, ছেষ, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার এইগুজি 

বিশেষগুণ । জ্ঞান, ইচ্ছ! ও প্রষত্ব ভিন্ন উক্ত অবশিষ্ট গুপসমূহ পরমাত্মাতে 
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থাকে না। জ্ঞান, ইচ্ছ! ও প্রফত পরমাত্মার বিশেষগ্ডণ। বুদ্ধি প্রভৃতি ছয়টি, 

সংখ্যাদি পাঁচটি ভাবনাখ্য সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম এই চতুর্দশ জীবাতআ্ার 

সাধারণগুণ। সংখ্য।, পরিমাণ, পৃথকৃত্, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও 

প্রত এই আটটি পরমাত্মার সাধারণগুণ। যাহার দ্বার পদার্থের যথার্থ 

প্রত্যক্ষাত্মক অনুভব হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া কথিত। ইন্ড্রিয়ই 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ । ইন্ড্রিয় দুই প্রকার--বহিরিক্ত্রিয় ও অস্তরিন্দ্রিয় । চক্ষুঃ, কর্ণ, 

নাসিকা, রসনা ও ত্বকৃ এই পীচটি বহিরিক্দ্িয়। মনঃ অন্তরিন্দ্রিয় । চক্ষুঃ ও 

তবগিক্দ্রিয় দ্বারা উদ্ভূত রূপবিশিষ্ট দ্রব্য গৃহীত হয়। কর্ণ, নাসিকা ও রসনা 
ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রব্য কদাপি গৃহীত হয় না। অন্তরিক্ত্রিয় মনের দ্বার! জ্ঞান, 

সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছ!, দ্বেষ ও প্রষত্ত এই গুণসমূহ গৃহীত হয় বলিয়1 জীবাত্াা! এ 
সকল গুণের আশ্রয়রূপে মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। কিন্তু ঈশ্বর ব| পরমাত্ম। 

মানস প্রত্যক্ষেরও অগোচর । 

আত্মা, চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা অর্থাং পরম্পর] সম্বন্ধে 

চৈতন্যসম্পাদক। যেহেতু করণ কর্তা ব্যতীত বা ব্যতিরেকে ফলো'পধায়ক 
হয় না। চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়সমূহের দ্বার! পদার্থ প্রত্যক্ষ কর! হয়, কিন্তু যিনি 
প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই আত্মা । অর্থাৎ “কার্যং কর্তৃজন্ং কার্যত্বাং” কার্ষ্য 

কর্তা দ্বারা উৎপন্ন হয়। পর্বত, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও সমৃদ্র প্রভৃতি অনন্ত 

পদার্থবিশিষ্ট বিশাল বিশ্বের পরিচালক বা কর্তা যিনি, তিনি সপ্তপদার্থের 

সকলকারণজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, সকল কার্্যবিষয়ক-ইচ্ছাময়, ও সকল কার্য সাধনে 

সর্ববশক্তিমান্ ॥ ৪৭ ॥ 

যদি বল শরীরই কর্তী এবং শরীরই প্রত্যক্ষ করে। এরূপ বলিতে 

পার না। কারণ শরীরের চৈতন্য বা শরীর কর্তা বলিয়া স্বীকৃত হয় না, 

যেহেতু মৃত শরীরে ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়। অর্থাং শরীর আত্ম! বলিয়া 
স্বীকৃত হইলে হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রতঙ্গের নাশে শরীরের নাশ হওয়ায় 

আত্মারও বিনাশ স্বীকার করিতে হয় এবং বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য- 

ভেদে শরীর ভিন্ন হওয়ায় আত্মাকেও ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 

অথচ আত্ম! ভিন্ন বলিয়া স্বীকৃত হয় না, যেহেতু বাল্যের আত্মাও পরবর্তী 
অবস্থার আত্মা অভিন্ন বলিয়। স্বীকৃত হয়। অন্যথ! বাল্যে অনুভূত পদার্থের 
পরবর্তী অবস্থায় স্মরণ কদাপি হইযে না। কারণ যে পূর্বের অনুভব করে, 
পরবর্তীকালে তদ্বিষয়ক স্মৃতি তাহারই হয় এই ব্যাপ্তি অনস্থীকার্য্যবস্ত, কিন্ত 
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শরীরকে আত্মা বলিয়। স্বীক'র করিলে উক্ত ব্যাপ্তি বা নিয়ম বিদ্বিত ব1 

ব্যাহত হয় । 

এইজন্য ইন্দ্িয়কেও কর্তা বলিতে পর ন! বা ইন্দ্রিয়ের স্বাতন্ত্রযভাবে চৈতন্য 

পরিলক্ষিত হয় না। কারণ ইন্দ্রিয় নাশের পরও তত্দিন্দ্িয়ানুভূত স্মরণ 

হইয়। থাকে । ইন্দ্রিয় যদি কর্তা হইত, তাহ! হইলে ইন্দ্রিয় নাশের পর সেই 

সেই ইন্দরিয়ানুভূত বস্তুর স্মৃতি হইত না। অতএব ইন্দ্রিয়কে কর্তা বা আত! 
বলিক্ন। স্বীকার করা যায় না ॥ ৪৮ ॥ 

মনও কর্তা নহে, যেহেতু মনকে বর্তা বা আত্ম! বলিয়। স্বীকার করিলে 
মনকে জ্ঞানাদির আশ্রয় বলিয়াও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। পদার্থ- 

প্রত্ক্ষের প্রতি তদাশ্রয়-গত মহত্ব হইল কারণ। কিন্তু জ্ঞানাদির আশ্রয় ভূত 

মন অনু বলিয়৷ মনেতে মহত্ব নাই, সুতরাং জ্ঞানাদির প্রতাক্ষ হইতে পারে না। 

আত্মা ধন্ম ও অধর্মের আশ্রয় । জ্ঞ/ন, সুখ প্রভৃতি যোগ্যবিশেষগুণের সন্বন্ধ- 

বশতঃ আত্মার প্রত্যক্ষ হয় ॥০৯॥ 

যেমন রথের গতি দ্বার রথের সারথি অনুমিত হয়, সেইরূপ চেষ্টা প্রভৃতি 

দ্বারা পরদেহে আত্মা অনুমিত হয়। আত্মা-_জীবাত্মা অহঙ্কারের আশ্রয় 

বা বিষয়। আত্মা একমাত্র মানস প্রত্যক্ষের বিষয় । যে পরিমাণের আশ্রয়ভূত 

দ্রব্য সাবয়ব হয়, সেই পরিমাণ জন্যপদার্থ বলিয়া! গণ্য হয়। পরম মহৎ- 

পরিমাণের আশ্রয়ভূত দ্রব্য- আত্মা, আকাশ, কাল ও দিক্ ইহার! সাবয়ব 

নহে বলিয়া আত্মাদির পরিমাণ জন্যগুণ নয়। এই নিমিত্ত পরমমহং পরিমাণ 

নিত্যগুণ, এই নিত্যগুণের আশ্রয়ভূত দ্রব্য আত্ম! ও নিত্য, এক, বিভ্ু-ব্যাপক 
বলিয়া পরিগণিত । আতআ্াতে নিত্যগুণসমূহ সর্ববদ] বর্তমান থাকিলেও আত্মার 

নিকটে অনভিব্যক্ত থাকে । কিন্তু বৈষয়িক সখ দুঃখ-ভোগক্ষম শরীরের সহিত 

আত্যন্তিক সম্বন্ধ বিনষ্ট হইলে আত্মার নিকটে উহার! অভিব্যক্ত হয় ॥ ৫০ ॥ 

লন্তু যব কত হিক্ু, হা সান্থী-সর্লীকযা হি-ভ্যলস্থাহ: কধ্ুদনত্যর হুল আই-- 

ওথাঘিনহাহিলি । যন পুহদংস তহ্যবিহিভপ্ষিন্থিলা আ হিকু, ভা লনুদ্তুত সানী । 

হনুহ্যনিহিন্যনরহ্থিলা যা হি ভা সর্নীন্বী | তন ঘন পুহঘংত ভ্তলতবলিলহ্থিলা ঘা হজ 
সীহীন্্ী, অত্ন্যনহ্থিলা শলান্নী। অন্ননামন পনাঁঘা ঈভ্ভ্ভাহল: ভিন হলি নিঘলালূ। 

আব্দান লিক্ণযলি-__জাজীন্রিবনি । আন্নতলজানিতত্তু পত্ত্ংবাহি-এলন্বামি- 

কাহ্তালাঅন্উন্কতযা ঘ্বিযলি । ইম্বইডদি ভা জালিহভঘন, জন্চ্তা্ফন-ক্কাহআা- 

মাাল্ন ভ্তহব্া-ন্ঘলি:, লিং কনক্নঘীহযহর দমাতহযজপালিঘন হব্মব্সা- 

১২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সঘীজন্চততাতু। নই ্ ত ইম্ই ঘা জালিনকিতষিন সলাগাধানানূ। লন্য হহালভ্যতলাঘলি:, 

হানঅনন নিনজলাহিত্যান্তু: । হল্জিতাহঘিঘ্তালা- ছুন্নিযাজাঁ হাহীহ্হর ম্ম ঘহজ্ণযা 

নল্অভন্দাহ্ক: | যদি আংমলি “অস্থ শ্তব্ভান্ত ভীতআাহি” সব্মহালিঘযতলনভ্ধন, 
লখাদি নিসলিঘল্ল লি সঘলল ঘৃন হাহাঁহাহিমিল্লহ্জনু, স্লীলিশান্মহ হলি সলিণাহতিত্ত' 

ল হাব্যব হুব্সল: সনাগাল্লং হ্হাঁঘলি_ ন্কতআলিলি | স্তৃভাহানীলা ভিহাহিকহআলা 

কতাহিলল্লইতা ছতান্ুরঘাল হজম, হৃন ্বগ্ভুাহীনাঁ হালন্কতআালালঘি কতীনশ্রান 

কতাঁদল্লইঘ লাঘনব্যল হ্সলিহিক: ক্ষতা ক্তজ্ঘমলি ॥৩॥ 

লন্তু হাবী্বিত কন'ই্রলভ্ত্ত অল আভ-_হাবীহিনি। লন্তু ঘন্বল্য স্বালাহ্ক্ষিলত 

সুক্াত্দলা হল্দল হুল ভবলহাহীহাঘানঘি লহ্ষান ক্কা হালি: ? সাআামানল হ্ালামানহত 

বিভূহিবি ম্বল। হাহীহ্ভ্য 'ঈলন্ নামী প্িতীকিলঘঘ ভখলিই হুলহআন্ুঘদনী:, 

হারীহাতাললযন্রীদন্থবাঘন্বব হন্ঘাহ্তিলাহাহাভিতালু। ল ন্ব দ্ুতর্রহাতীহীনূনল্লর্থভল্কাইভো 

ক্রিবীঘহাীই অঁফকাহ্ তনুদ্বাহল হলি নাভঘমূ। অলল্নঅভকাহককদন বীহতানু। হব 
হাহীহত্য 'ঈলল্ধ মবাজন্ষভ্য হল্যঘান সম্ভভিরভ্ঘানূ, হচ্ছঘাখললাহ্বালভ্য লিজ ন্তুলান, 

লহ্বার্নীনিজবোঘলআান্ুলানক্াধানান। লল্লতী তত অল্লাল্লতান্ুমুলচ্ভলাঘলংশ্রন 

লঙালী' হমহআাইল সমভি: । ল ন্ব অল্দাল্জবান্তুমুললন্যহুদি হনদচ্যলালিলি মবাজম্ 

তভ্রীঘন্কানাতান্। অনন্ত অনাযতযা আব্রলাহ্ঞুষীত্ীল্লীঘক কচ্যণ । হব্মস্্ব অংক্কাহ্- 

ভ্যানাহ্বিযা আহ্নলীগলাহ্িত্রকিজ্তী অলাহিমপাত্রভ্য লাহাজজনানু লিংকন ঘজীলি 

শীষ্টমনূ। লন্তু ন্স্কুতাহীনাঈন হ্বালাহিক্ষ সলি ভ্কঘোত্শ ক্ষণ নাভ, ছিহীঘি আাঘক্কা- 

আল্রাহন আহ _ লখাল্রদিলি । লখাতন শ্নল্যঙ্ | ভঘাবরী লাহী অলি শখন্ডিষ্ভ- 

কার্বীলাঈত । ক্খজ্লি: £ ঘুতন্র' ন্রন্তুমা আহ্বানুক্কুলানা ন্মঞ্হান ভলহঘ লহ্যানূ, 

অন্তলিত্ত্শালান। অল্মীনান্ত্নূভন অন্ন ভলহতআাভহললানু) অন্তুনত্র-হমঘাতী: 

জালালামিকহ্তরন ক্কাহ্য-ন্ছাতআমালাহিলি লানঃ ৬৫) 

সন্ত ন্তরাহীনাঁ স্বনল্যলাভন্ত্, লনঅভ্ন্ত লিত্ঘভঘ ন্বলল্য হযালু, অল আহ-_ 
নলীওঘীনি। ললখা-লম্ববলমূ। হ্বালাহীবি। লনঘীভঘৃতআনু সবঘধী ন্ব লহ 

ঈন্তরাল্দলঘি হবালভ্তভাহিবনী লন্সত্সহাবুঘঘলিহিতষখব: । খা ম্ব লনবীস্যুজ 
লাস ঙ্যব। লন্তু অন্তু নিগ্বালঈলাক্না। ভ্রভয ভন্রল:সন্কাহানতলাভন্নললহল্। 

স্বানন্তুত্তাহিক্ল্ত্য লফ্যনাচ্চাহনিহীম: | ল্রভঘাঘি আলহমাইন হাতিভ্যবমূ। দৃতত্র-ভ্তর্ 
লিষ্বানভঘীনলহীলহ-নিষ্ান-টত্তুলাল, ভ্তস্ত্যনভখাবালদি আভ্মশিহ্বালঘ্বাহা নিহাআাখীত, 
হুযনহ-পাতনা-নাবিল-অজন হন ভুভ্শদুভলিহ্বাললনিলবক্ষাহালাপুলহীতং-নিষ্বান 
অঙ্গাল্লআাজান্ুদঘনি: ভলহআাউহিলিলন | শ্রভয় জবানুতিমযন্কবনি অত্নহাংআঘনি:, 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১২৯ 
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অন্ত কিস্তি নিনঘন্কতনি নিলিামনানিবছঃ, ওন্থুমান'ঘ লিম্বঘ্ান্রলা অব-সঘগ্নান্ঘ, হ্বানভ্য 

অলিঘযক্তান । লহানী লিহাঙ্কাহা ছ্িন্ঘল্ললিহব্ুনর্ধল হলি নু । ল, লহযা: সন্দাহাতবি 

সনাঘা'নানানূ, অন্যথা ঘত্তাীলানঘি হ্বানত।ঘলি: । লন্বচ্ভানলি: লিষ্বালজ্যলিকিক্ধ 

নবত্তনীওমাতাহিলি াভঘম্ । ঘত্াইহন্তুমুষলালভযা নতঘিত্তুদন্ধল্যততানু। আন্কাহনিহী 

ঘ্যায শিষ্ালহতীনি শল্ল। নিনযলাক্কাহীগলিহিহ্যল লিষ্কালানু? লহ অলামালী 

লিষ্বাল-জ্যলিহি্ববীন, লালিহ্ক্যিব শিলছি অমূস্াজ্ন লীক্তান্কাবী$5 ঘীলাককাহ্: হযানু, 
হত্রজদলীলিহ্বানহঘালিহীম্বান্। অনীনহত্ধঘী লীভকনাহ্তিক্লালঘন্ণ হলি নমল । লীভুতত্রা- 

বীনা নিকভ্রানানক্ষধ্নিজ্লভমানহানু, হলহ্খা নিহীঘ্বাঘাংআকধত ভ্তুকনঘাহ্ততান। ল 

শ্রালাবলনা-অঙ্লালঃ জমললি। লান-দ্ুনঘীহদি ন্বানাঅঙ্গদ-সবক্লানূ। ল ন্মীঘাহালী- 

দাইবযসানী নিঘালক হলি লাহ্ছমূ। ভ্রালাঘা: অঙ্গদাজমতানূ। ভভহহ্লিনূ, 

ওন্ঘলিইৈ জঙ্গান হলি নীল | নন্তৃনুাব্কাখাতানু। ন্বিলাননীল্ঘ,বন্ধবন ভঁক্কাহান-জ- 

সকল: । হাতিকনিস্বালন্ু অলিহায-লিহীন: নগ্ন হলি শ্বুল | লানামালান ক্কন্ননা- 
বীহনান্ব । ঘৃবিল হাতিন্ক-হাীইস্ু ঘৃর ব্বীলল্য সভন্ুত্রমূ, বীহনাহনিহাখী ল।লামানান্। 

শ্রীতাহানদি অন্ক্কাবি-ঘনতঘালাঘনলমালাষ্য।ঈলীঘনদী: ভুল ল.ঘংআলতনলান। আত 

অহ্থি হাতিক্নিহ্বান বীহবাদিলতবিহ্বালমঘামা, “অলিলাহী ঘা অইডদলাহনা” “আত 
হানমলল্ন লঞ্কা আহি” স্ুবহ্ীলি ঈল্ন। হয অবিমফ্তল্রাবহমলভয হ্হিলচনান, 

লিনিনযজ্ স্লানন নালালালানু, অনিনযকত্তহযাণি অনন্তুমব,ভুলী নিহ/লাহি।লল্লী 

লি আংঈলি জিভ্রনূ। “তব জ্বাল” লিলি লন্কানং জীন তত লীঘস্তুতযব | স্বানাহ্বান- 
স্তক্বিজাহিমিজীনানাঁ ঈহ্ঘিত্তী ভ্তনহালীন্বংমহ:, অল্যখা নল্এলাধা-ভ্যনহখান্ত্ুরঘনীঃ | 
ঘতঘীন্যামহ্তীঘন্দীত্রহ্ঃ, আ$দি লহমঈন লহীঘতন সলিঘাব্যন্ হলীলি, জ্মীহ 

আল অনিনল্যলিলি নহুলি। অহ “অন্তত আহনাল: অনালা” ছুলি গুখব। 

নীহাহ্হাযানঘ্বানলিন্তলাঅমীী আবী হুজদি ল। শীহভ্ঘ নিজ্ঘংন লাহাহধনান্, 

মহ্নাহীদি হযজিল্রঘ ভখাভঘকনত্ন । নল ন্ম লিহ্ননদি লহঘলীলি ন।ক্যমূ। লন 

নিঘজমন্ধ লঞ্াতি অত্যতনামান$দি অত্যভত্রকর্ণ লহিলিনহ. লিকতামাত5দি ভ্যক্তি- 

ভরযাকলক্জী লানিলি ভ্তবন্নতআাণ। লিগবাততালানী5ঘিক্ংআকলক্ষভনক্স অতযতনলিলিনঈন। 

ঘন্কেন্নামাতী ভ্জিলঘাহনন্জী চিতনলিত্যা্েভ্ঘনাম্ । দহধক্ষমক্কত্গ'ণ দ্বথিবী-অভবী 

নবল্ন হলিনন্তুলঘ লকলিকময অভ্মঅলঘিজুজানু। ী5দি লহার্নীলঈহসলিঘাত্জ্ীবহ:, 
ঘী5ঘি নিশ্ত'ঃব্তত্রাহিলা ভ্বা্য সলিদাহ্যলি, ঝল্ঘহাধিলব ঘুতীভুলা5ঘ হাজা অন্থুল 

হলিননু। অনয্ৰ “লিংকন: হম ভাম্যজুলী”ল সুবব। ইম্বধী নন আ্ানভ্তুাল্দা, 

চ্ষিন্ত্ত ক্বানাহায:, “নিত্য নিহ্বালনালল্হ লঙ্কী”তঘাহী নিষ্বালঘই হ্মান/সয ঘৃতীভ: 

১৩০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



“্য: অন্মস্ব: অত্তপিনূ” হুতযাহান্বীঘ্ান্। জালল্হুমিত্যজআদি আলল্হ্লহ্যিত্: | 

অহাঁমাহ্যাল্নল্বখাধীগ্ব,সতঘযং | আল্মখা ত্র'জিজ্তলাঘতী: | আনল্হীতদি 

হভবামাল ভন্থযগ্ বি, লাহাহাঘল ভ্তভীনন্থতীগহমিলিলবূ। অন্ত ল্রা লফিলম্মানলহী 
ল ক্রঘী আলন্হু: “অন্তব্ব”লিলি গনী: | নল শিব জুম যহষীতি স্তুলীনাখ হলি ঈলন। 

মিতভ্ঞরকফঘলাঘনঃ, সকতহআানিহীঘাহালল্হুমিতঘস লক্তখীযান্বসতঘযনিবীঘানু। “আলল্হ 

লঙ্তাণীনিতাহিত্ষিন মহ ভ্নচ্যতপান্লি অহী: । ঘ্বীন সন্তলি: কক্স, গ্ুতণতত্তু 

বুচ্কত্ন্তাহানল্নিভ্তন:, লিল্ত্র লল: | ক্কাহ্ঘ-াহঘাঘীহনীহানু, ক্বায্থলাহী ঘন 

কাযকনলঘা লল্লাহীওনি ল হআাহ্ত্যক্কাহআক্ত লং, অু্ি-্ান নল্নাজিনানাল্যশা- 

তুঘঘতযা অন্ কজ্ঘনমূ। নভ্তিহন্য সন্ধব: ঘহিআমঃ | ভীত মহুলাঅলল্লন্ঞঘেলিততুন্সবী । 
অন্'লাঘকাঞ্যা ঘুহম্বভয অঘাহারভ্র্থীণ | ভীভঘা হঈল্ছিয-সআাভিন্কযা ঘহ্ঘিলিহ্ীল- 
ঘা ঘতাতিনা অঙ্নল্ঘ:। ভুত কর্ম, তলামিনানী ভ্তুততী ঈলল্ঘালিলালহন্ ঈহাসন্থাল্। 
লন ভ্র্মভ্যলিলি লহুহা: ঘ্ুণীঘহাী অজ: জ্রন্ভ্ভলঘা ললুসলিনি্া্লাতিনঙ্গী 
হণআবীন জুজ্ীঘহায: | ইনুমিলি তিনমীনহান: হুল্দিযসআভিক্ঘা নহিআলিসীহ্হনা ফিত্ধী 

নি'ন্বাবাসিহ্বতহ্্আভবীন মভিলিলা। আরীভ্যিলিলি ভ্ঘাঘাহাহাঃ । বীলাহালঘললী 

ঝুজি:। লন্হিগাঈীন স্বানন ভ্ুতমঘযালাহিনন্ক: অচনল্খীহ্রঅ্য মভিলিকলীন 
মু্জ্মীদভভ্গিতচ্যবী । হ্বালছন্ ভজন উভভা-ত ন-সঘল-ঘলাঘিলজিণি জুভুই। 

স্কুিজানালাঘিন্ক্ীন সলীবী: | ল ন্ব ন্তুত্িহ্িললা ঘহ্ঘামিতনাহিনি নলমঘাবরন্। 
ক্লুঘ্তেলীবালাদিত শ্বন্বল্ঘহঘাদি আানালাঘিক্ষত্যসর্তীব: লঙ্ি-দ নালামানাহ্। 

শীনলীভ ক্ষীনমীলি সলীলিহ্লল্যাহী সদ হলি বৃ, কৃত্ঘহী5ঘি ক্ষি লম্ঘটী। অল্যধা 

ঝুনিতযকল লীহ্বামানীওনিক্ষক লল্ভুত্লঘভাহানকি:। নন্তু অন্দললাঘা: সঙ্গী: 
কাতান নুত্তব্লনততমূ। ক্কার্-ভ্কাহ্ঘামীব্বাহাতচযাহিলি ঈল্ল। অবিশ্তু:, 
কতব'অল্মংন লালামাতানূ। শীলহাবাজল্লা্হাঁলাহুলাছিতল্। অলাইনাহাঅলমনাল্লি 
কষতম্ লন ক্কি গঙ্ুবযাব্কিতনন? ল ন্ব “স্ব: দ্লিঘদাআালি যুঘী: জলাখি 

অচ্মহা:। অন্ষ্কাহণিমূক্তামা ক্ষতহনিনি লল্যনী” হতযলন নিহীঘ ছলি নান্যমূ। 

সভধবত্ের ঘুখীহতচ্তজল্য হিচ্ভ্াহিলি: ক্কঘীহিমনিতয্য লহ্থকজানু। 'অলঈর্থ অলি 

জলাংলাজ্দান বনভল্তু অং? হযাব্িবলামবালল্া সকতরীক্কবীডযুদহিচ্ভাহাহায হলি 

বজীন:। 

ঘ্নাঘ্মগিয হলি। আহ্ঈত্যন্ুম্ত্যবী | ছাহীহহ ববাগঘতন ইহাল্নহস্কুল- 

জল্গাতা ইন্থাল্লই লীবানতুদঘণীঃ | মিহীঈলি । যাংযনিহীন্বযুগহা হ্বানভ্তত্বাই: অচ্মল্না- 
কমন: সং্ঘহাত অফমবনি, ল স্তর অল্মঘা | অঙ্ক জানি, অন্ত জ্যাদীক্ঘাব্সিনীবী: ৬৭) 

প্রত্যকষখণ্ডম ১৩১ 



গন্থতধিলি। আযলাভদা নহহাহী সন্কতঘাহিলা আন্তুমীঘবী। সম্ভতিংন শ্চ্া। 

স্ানন্ভা-সঘলাহীনা উন্ইডলাত্রভমীক্রসাযতআালু, ন্ত্রজ্ঞাবাহ সবযল-ত্রাধঘতঘালু, 

চা দঘলনালারলান্ুদীঘন হলি খান: । অন হ্ভাল্নলাহ--হ্প্বলি | ঘহাদি হযন্ধকম 

ন্নীচতা ল অনলি, লখ্বাদি বন ক্ষমা ভাহ্পিঘখান্তুদীঘব, লখা শচাতদকীল জ্্মীতা 

নহাকদাবদীঘট হলি মান: । আন্ৃস্কা্ীনি । অতৃস্তাধীতহলিলি সব: লজ্যাসনী লিন 

আলা, ল হাহীহাহিহিলি। লন ছলি। লনীজিল্দল্দিযঅল্মসতঘহালিময: দালজ- 

গত্যহাতিনযহন্নত্যখ: । ভ্দান্বসাতনীল্রিযাল্তহাযীবযততালু,॥এ০॥ 

যদি দিক্ একই বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহ! হইলে প্রাচী ও প্রতীচী ইত্যাদি 

ব্যবহার কীভাবে সমুৎপন্ন হইতে পারে £ এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ 
বলিতেছেন--“উপাধিভেদাং” ইত্যাদি গ্রন্থ । উপাধির ভেদবশতঃ অর্থাং 

প্রাচী_ পুর্ব, প্রতীচী-__পশ্চিম, উদীচী-উত্তর, অবাচী-_দক্ষিণ এইভাবে 

একদিক বিভক্ত বলিয়৷ প্রতিভাত হইলেও দিকের উক্তরূপে অনেকত্বের 

ব্যবহার ওপাধিক বা ওপচারিক বলিয়া স্বীকৃত হয় ॥। যে পুরুষের সম্বন্ধে ষে 
দিক্ উদয় পর্ববতের সন্নিহিত সেইদিক্ সেই পুরুষের সন্থন্ধে পূর্ববদিকৃ। এইরূপে 
যে পুরুষের সম্বন্ধে যে দিক্ উদয় পর্বতের ব্যবহিত দৃরস্থিত, সেই দিক্ সেই 
পুরুষের সম্বন্ধে পশ্চিমদিক্ । এবং ষে দিক্ ষে পুরুষের সম্বন্ধে স্থমেরু পর্ববতের 
সন্নিহিত, সেইদিক্ সেই পুরুষ সম্বন্ধে উত্তর দিকৃ। এবং যে দিক্ যে পুরুষের 

সম্বন্ধে স্বমেরু পর্বতের ব্যবহিত ব! দৃরস্থিত সেইদিক্ সেই পুরুষের সম্বন্ধে 
দক্ষিণ দিকৃ বলিয়! অভিহিত হয়। যেহেতু ভারত, ইলাবত, কিংপুরুষ প্রভৃতি 

সকল দেশেরই উত্তরদিকে সুমেরু পর্ববত অবস্থিত এই নিয়মবশতঃ। 

বিশ্বনাথ আত্মা নিরূপণ করিতেছেন-__“আতক্ডিয়াদ্যবিষ্ঠাত” ইত্যাদি গ্রন্থের 
দ্বার । সুখদুঃখাদির সমবাক্সিকারণতাবচ্ছেদকরূপে আত্মত্বজাতিসিদ্ধ হয়। 

ঈশ্বরে ফলোপধায়কত্বরূপকারণতা ন! থাকিলেও স্বরূপযোগ্যত1 বা কারণতা- 

বচ্ছেদকরূপবত্ব থাকে বলিয়া ঈশ্বরেও সেই আত্মত্বজাতি থাকিবেই। কিন্ত 

অদৃষ্টরূপকারণ না থাকায় ঈশ্বর নিত্য ও স্বরূপযোগ্য হইলেও ঈশ্বরে স্বখ- 
দুঃখাদির উৎপত্তি হয় না। স্বরূপযোগ্যকারণীতৃত নিত/পদার্থের ফলের বা 
কাধ্যের অবশ্বস্তাবনিয়ম অর্থাং কোন ন1! কোন সময়ে ফলোংপত্তি হইতে 

পারে এই নিয়মে কোন অনুকৃলতর্ক পরিলক্ষিত হয় না । গ্রন্থকার এই বিষয়ে 
মতান্তর দেখাইতেছেন--“পরেতু” ইত্যাদি গ্রস্থের দ্বারা। কিন্ত কেহ কেহ 
বলেন- ঈশ্বরে আত্মত্বজাতি বিদ্যমান করেই না, যেহেতু এবিষয়ে অর্থাং 

১৩২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ঈশ্বরবৃত্তি আত্মত্বজাতি বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। অতএব 

সুখদঃখাদির কারণতা না! থাকায় ঈশ্বরে সুথদুঃখাদি উৎপন্ন হয় না। যদি 

ঈশ্বরে আত্মত্বজাতি না থাকে তাহ! হইলে ঈশ্বরের দশম দ্রব্যত্বের আপতি অর্থাং 

ঈশ্বর নবম দ্রব্যাতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়! স্বীকৃত হউক । এরূপ কথা বলিতে 

পার না। আত্মত্বশবের অর্থ হইল জ্ঞানবত্ব, জ্ঞানবত্বই আত্মার লক্ষণ বলিয়। 

স্বীকৃত হইলে উক্ত লক্ষণ আত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই সমন্বয়হেতু দশম 
দ্রব্যের আপত্তি হয় না। ইহাই কোন কোন নৈয়ায়িকের অভিমত । 

“আতেক্তিয়াদ্যবিষ্ঠীত।” ইতি। ইন্ট্রিয়সমূহের ও শরীরের পরম্পরা সম্বন্ধে 
চৈতন্বের সম্পাদক অর্থাং চৈতন্য বা জ্ঞান স্বজনকতা সম্বন্ধে ইন্ড্রিয়ে থাকে এবং 

এবং স্বজনকতাবচ্ছেদকতা সম্বন্ধে শরীরে থাকে । 

যদিও আত্মাতে আমি সখী আমি দুঃখী এরূপ প্রত্যক্ষবিষয়তা আছে 

অর্থাৎ আত্ম! “অহং সখী অহং দুঃখী” ইত্যাকারক মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয় । 

তথাপি বিপ্রতিপন্ন পুরুষকে অর্থাং “আত্ম! শরীরাদি হইতে ভিন্ন” এই বিষয়ে 
সন্দিগ্ধ পুরুষকে, আত্ম শরীরাদি হইতে ভিন্ন এবং অহং সৃখ্খী ইত্যাদি প্রতীতি 

শরীর[তিরিক্ত আত্মবিষয়িণী, কিন্তু এ প্রতীতি শরীরবিষয়িণী নহে এরূপ 

বোধিত হয় না বলিয়া প্রমাণান্তর দেখাইতেছেন--“করণ” মিত্যাদি গ্রন্থের 

দ্বারা । যেমন ছেদনকর্ভা ব্যতীত ছেদন ক্রিয়ার করণ কুঠারাদি দ্বার! 

ছেদনকার্ধ্য উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ কর্তা ব্যতিরেকে জ্ঞানাদির করণ 

চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়ের দ্বার] দর্শনাদি-কার্ম্য সমূংপন্ন হয় না এইজন্য অতিরিক্ত কর্তা 
কল্পিত ব' স্বীকৃত হয় অর্থাৎ ইন্্রিয়সমূহের করণত সিদ্ধ হইলে সেই চক্ষুরাদি 
ইন্ড্রিয়াত্মক করণ হেতুদ্বারা যে কর্তা অনুমিত হয় (করণং হি সকর্তুকং ) সেই 

কর্তা নবমদ্রব্য আত্মা বলিয়া কথিত হয় ॥ 8৭ ॥ 

দেহবাদী চার্বাক বলেন--শরীরই আত্মা হউকৃ। এই আপত্তি নিরাসের 

জণ্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_“শরীরষ্য ন চৈতন্যং” ইত্যাদি গ্রন্থ। শরীর যদি 

চৈতন্তের আশ্রয় হইত, তাহ! হইলে ম্বত শরীরেও চৈতন্যের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ 

হইত । কিন্তু ম্বত শরীরে চৈতন্ত পরিলক্ষিত হয় না। এইজন্য শরীর কর্তা 

বলিয়া স্বীকৃত হয় ন1। দেহবাদী চার্ববাক পুনঃ বলিতেছেন_ চৈতন্য শবের অর্থ 
জ্ঞানাদি। তোমার মতে-নৈয়ায়িক মতে যেমন মুক্তজীবাতআ্মাসমূহের 
জ্ঞানাদি থাকে না। আমার মতে সেইরূপ ম্বৃতশরীরসমুহেরও জ্ঞানাদির 

অভাবে ক্ষতি কি? উভয় মতেই প্রাণের অভাববশতঃ জ্ঞানাদির অভাৰ 

গ্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৩৩ 



পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং জ্ঞানাধিকরণতা যেমন মুক্তজীবাত্মাতে থাকে না, 
সেইরূপ ম্বৃতশরীরেও জ্ঞানাধিকরণত৷ থাকে না। অতএব শরীরই আত্ম) 

বলিয়া গণ্য হউকৃ॥ চার্বাকের আশয়-_আত্মার সহিত জ্ঞানাদির বা 

চৈতন্যের নিয়ত সম্বন্ধ নাই। নৈয়ায়িকগণ মুক্তজীবাত্মার চৈতন্য স্বীকার 
করেন ন]। স্থৃতরাং “ম্বতশরীরে চৈতন্যাভাব” ইত্যাকারকজ্ঞান “শরীর আত্ম” 
এই জ্ঞানের বাধক বা প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। এই দেহাত্মবাদীর 

অভিমত নিরাস করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-“ন” ইত্যাদি গ্রন্থ । 

এরূপ বলিতে পারা যায় না। শরীরের চৈতন্। বা জ্ঞানাধিকরণতা স্বীকার 

করিলে বাল্যকালে অনুভূত বস্তর বার্ধক্যকালে স্মরণের অনুপপত্ি হয়, যেহেতু 

অবয়বসকলের প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি ও হাস নিবন্ধন পূর্ববশরীর বিনষ্ট ও পরশরীর 

উৎপন্ন হয় বলিয়1 বাল্যকালীন শরীর হইতে বৃদ্ধকালীন শরীর পৃথক । অতএব 

বাল্যকালে অনুভ্বত বা পরিদৃষ্ট বন্তর বার্ক্যকালে স্মরণ হয় না। শরীর 
আত্ম। বলিয়া! স্বীকৃত হইলে এ দেহাত্ম আম্বত্যু এক ও অবিকল ইহাঁও অবশ্যই 

স্বীকার করিতে হইবে । বাল্য-কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্যভেদে শরীর ভিন্ন হয় । 

বাল্যের শরীরকে যৌবনে বা বার্ধক্যে অপরিচিত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু 

বাল্যের আত্মাও পরবর্তী অবস্থার আত্মাকে এক বা অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করাই 
সঙ্গত। অন্যথা বাল্যকালে অনুভূত পদার্থের পরবর্তী অবস্থায় স্মরণ কদাপি 
হইবে না। যে পূর্বের অনুভব করে, সেই পরবর্তীকালে শ্মরণ করে এই নিয়মই 

অনম্বীকাধ্য বস্ত॥ শরীরকে আত্ম বলিয়! স্বীকার করিলে উক্ত নিয়ম ব্যাহত 

হয়। বাল্যযৌবনাদিঅবস্থার নাশ হইলে যেমন শরীরের নাশ হয়। 

হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাশেও সেইরূপ শরীরের নাশ হয় । আত্মাকে শরীর 

বলিলে অর্থাং দেহাত্ম স্বীকার করিলে শরীর বিনষ্ট হওয়ায় আত্মারও বিনাশ 

স্বীকার করিতে হইবে । অথচ বস্ততঃ আত্মা হইল অবিনাশী। অতএব 

শরীরকে আত্মা বলিয়া! কোনরূপে স্বীকার করিতে পার না। যদি 

বল বাল্যকালে শরীরে উৎপন্ন সংস্কার যৌবনাদিকালে শরীরে সংস্কার 

উৎপন্ন করে । এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু অনেক সংস্কারব্যক্তি 

কল্পনায় গৌরব দোষ হয়। এবং এইভাবে শরীরের চৈতন্য স্বীকার করিলে 

জাতমাত্র শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তির অনুংপত্তি হয়। যেহেতু প্রবৃত্তির প্রতি 

ইউসাধনতাজ্ঞান কারণ । কিন্তু তখন সেই কাধ্যভূত স্তহ্যপানের প্রবৃত্তির 
অব্যবহিত পূর্ববকালে কারণীভূত ইস্টসাধনত। জ্ঞানের ম্মরপকর্তা বিদ্যমান নাই । 

১৩৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



যেহেতু জাতমাব্রশিশু তংপূর্বের স্তন্তপান না করায় স্তন্তপান মদিষ্টসাধন 

ইত্যকারকজ্ঞান নবজাত বালকের উৎপন্ন হয় নাই। 

কিন্ত আমার--গ্রস্থকার বিশ্বনাথের মতে-_সে সময়ে জন্মাস্তরের কারণী- 

ভুত-অনৃভূত-ইষ্সাধনতার ম্মরণাত্বক জ্ঞান হইতেই জাতমাত্র শিশুর স্তন্থপানে 
প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় । যদি বল নবজাত শিশুর জন্মান্তরীয় অনুভূত-ইফ্টসাধনতা- 

তিরিক্ত বস্তরও স্মরণাত্সকজ্ঞানের উৎপত্তি হউকৃ্। এরূপ কথা বলিতে পার 

না। যেহেতু স্মৃতির প্রতি সংস্কার কারণ, সাদৃশ্যজ্ঞান সংস্কারের উদ্বোধক । 

কিন্ত এখানে জাতমাত্র শিশুর জন্মান্তরের অনুভূত-সংস্কারের উদ্্বোধক- 

সাদৃশ্যাত্মক জ্ঞান না থাকায় উক্ত বস্তর "্মরণাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় ন৷। কিন্তু 

এখানে স্তন্তপান প্রবৃত্তিকালে জীবনাদৃষ্ট অর্থাং যে অদৃষ্ট দ্বারা শিশু 

জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই অদ্বষ্টই উক্ত সংস্কারের উদ্্বোধকরূপে কল্পিত হয়। 

এবং উক্ত সংস্কার হইতে নবজাত শিশুর জন্মান্তরীয়-অনুভূত-/ন্তন্যপানং 
মদিষ্টসাধনং” ইত্যাকারক ইফ্টসাধনতাজ্ঞানের স্মরণ হয়, এবং উহা] হইতে 

জাতমাত্র শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় । এইভাবে সংস্কারের অনাদিত্ব 

সিদ্ধ হইলে সংস্কারের আশ্রয় আত্মারও অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়, অনাদি ভাবপদার্থ 

অবিনাশীহেতু আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় ইহাই বুঝিতে হইবে । 

যদি বল চক্ষুরাদি ইন্ত্রিয়সমূহ জ্ঞানাদির প্রতি করণ ও কর্তা হউক্, আর 
করণ ও কর্তার সামানাধিকরণ্য নাই এতাদৃশ সাধক কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত 

হয় না। এই আশঙ্কা বারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“তথাত্ব” ইত্যাদি 

গ্রন্থ । তথাত্ব শব্দের অর্থ ইন্ড্রিয়ের চৈতন্য । ইন্দ্রিয়সমূহকে বা প্রতে/কটি 

ইন্দ্রিয়কে আত্ম! বলিয়া স্বীকার কর] যায় না। যেহেতু পুর্বে যে চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয় যে পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, দৈবাং সেই চক্ষুরাঁদি ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইলেও 

সেই পদার্থের স্মরণ হয়। এখন যদি চক্ষুরাদি ইন্ক্রিয়কে আত্মা বা দ্রষ্টা 
বলিয় স্বীকার কর, তাহ। হইলে চক্ষরাদির বিনাশে প্রাকৃদৃষ্ট বন্তর স্মরণ 

কীরূপে সমুৎপন্ন সম্ভব হইতে পারে? যেহেতু এক ব্যক্তির দৃষ্ট বা অনুভূত 
পদার্থের স্মরণ অন্যব্যক্তি হইতে সমুপন্ন হয় না ইহাই নিয়ম । অতএব তখন 

অনুভূত কর্তা চক্ষুরিক্রিয়ের অভাববশতঃ পুর্বে চক্ষঃ কর্তৃক দৃষ্ট বা অনুভূত 

বিষয়ের প্মরণ হয় না। কারণ অনুভব ও স্মরণের সামানাধিকরণ্যরূপেই 

অর্থাং একাধিকরণবৃত্তিতারূপে কার্য-কারণভাব হয় অর্থাং স্মরণ সমবায়সম্বন্ধে 

যেস্থানে থাকে, অনুভবও সমবায় সম্বন্ধে সেই স্থানে থাকিয়াই স্মাতির প্রতি 
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কারণ হয় বলিয়া! একের অনুভূত বিষয়ের স্মরণ অন্যের হইতে পারে না। 
ইহাই উক্ত গ্রন্থের ভাবার্থ। 

ইন্দ্রিয় আত্মা বা কর্তা বলিয়! স্বীকৃত হইলে জ্ঞান, সুখ ও ছৃঃখ প্রভৃতি গুণ 
সমূহকে ইন্দ্রিয়াশ্রিত বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে । যে ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয়, 
তাহার গুণ সমূহ ও অতীন্দ্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইবে । অতএব শরীর ব! 

ইন্দ্রিয়, আত্মা বা! কর্তা বলিয়া কদাপি স্বীকৃত হইতে পারে না। এই বিষয়ে 

গভীর বা নিবিড় ভাবে চিন্তা করিলে আরও অনেক বস্ত বুদ্ধিতে ভাসমণন 

হইবে । 

যদি বল শরীর ব' চক্ষুরাদিইন্দ্রিয়সমূহ, আত্মা বা কর্তা রূপে স্বীকৃত ন| 

হউক্, কিন্তু নিত্য ও চেতনপদার্থ মন, কর্তা বা আত্ম। বলিয়া স্বীকৃত হউকৃ। 

এই আশঙ্কা! নিবারণের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“মনোইপি ন তথা” ইত্যাছি 

গ্রন্থ । মনকেও চেতনপদার্থরূপে আত্ম। বা কর্তা বলিতে পারা যায় না। 

যেহেতু প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব হইল কারণ, এবং মন হইল অনুপদার্থ। অতএব 
মনকে জ্ঞানাদির অধিকরণ আত্ম! বলিয়। স্বীকার করিলে মনেতে জ্ঞান, সুখ ও 

£খাদির প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয় । যেহেতু মন অণুপরিমাণ। অণুপরিমাণ- 

বিশিষ্ট দ্রব্য অতীন্দ্রিয় বলিয়? তদ্বৃত্তিগুণও অতীন্দ্রিয় হয়। অথচ জ্ঞান সখ 
ঃখাদির প্রত্যক্ষ হয় বলিয়। উক্তগুণসমুহ অতীন্্রিয় নহে। গ্রন্থকার মনের 

অথুত্ববিষয় পরে সবিশদ বলিবেন। 

বিশ্বনাথ বিজ্ঞানবাদীর মত নিরাস করিবার জন্য পূর্ববপক্ষরূপে উক্ত মত 

উপস্থাপিত করিতেছেন--“ননু” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার! । যদি বল বিজ্ঞান-_- 

ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞানই আত্মা বলিয়া গণ্য হউকৃ। যেহেতু উহ স্বতঃপ্রকাশ 

স্বরূপ ও চেতন পদার্থ । বিজ্ঞান দুই প্রকার-_প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান । 

ইহ! ঘট, ইহ1 পট ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞানের নাম গরবৃত্তিবিজ্ঞান। আরষে 

জ্ঞানের দ্বার! প্রতিনিয়ত স্বসত্তার অনুভব হয় তাহাকে আলয়বিজ্ঞান বলে। 

কিন্ত জ্ঞান স্বখার্দি সেই আলয়বিজ্ঞানেরই আকার বিশেষ । সেই আলয়- 

বিজ্ঞান ও ভাব-_-অর্থক্রিয়াকারী বলিয়া ক্ষণিক--দিতীয় ক্ষণে বিনাশী (যংসং 

তং ক্ষণিকম্ )। 

পূর্ববপূর্বব বিজ্ঞান উত্তর উত্তর বিজ্ঞানের হেতু বলিয়া সুযুপ্তি অবস্থাতেও 

আলয়বিজ্ঞান ধারার বিরাম বা বিশ্রাম হয় না। যেমন একবস্ত্রে অবস্থিত 

কম্তুরীগন্ধ ব্তরান্তরে সংক্রমিত হইয়! অনুভূত হয়, সেইরূপ পূর্ববপূর্বব বিজ্ঞান 
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হইতে সমৃৎপন্ন সংস্কারসমৃহ উত্তর উত্তর বিজ্ঞানে সংক্রমিত হয় বলিয়। 
স্মরণার্দির উৎপতি হয়। অন্যথ। বিজ্ঞান ক্ষণিক বলিয়। বিজ্ঞান জন্য সংস্কার 

ও ক্ষণিকহেতু কালান্তরে ম্মরণাদির অনুপপত্তি হইত। এরূপ বলিতে পার 

না1। কারণ সমস্ত জগৎ যে বিজ্ঞানের বিষয়, সেই সর্বব বিষয়ক ক্ষণিক আলয়- 

বিজ্ঞান আত্ম! এই কথা যদি বল, তাহ! হইলে সেই ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞানাত্বার 

সব্বজ্ঞত্বের আপত্তি । আর যদি বল কোন একটি পদার্থ ব! বস্তু সেই বিজ্ঞানের 

বিষয়, তাহ! হইলে কোন্ পদার্থ বিষয়ক ক্ষ'"ক আলয়বিজ্ঞান আত্মা, আব 

কোন্ পদার্থ বিষয়ক ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞান আত্মা নহে, ইহার সাধক কোন 

প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এবং জ্ঞ।নমাত্রই সবিষয়ক হয় বলিয়। সবিষয়ক 

বিজ্ঞনকে আত্ম! বলিয়া স্বীকার করিলে মুষুপ্তিকালেও আত্মার প্রকাশ হেতু 

বিষয় প্রকাশের আপতি হইয়] উঠিবে। 

যদি বল সুষুপ্তিকালে বিজ্ঞানধারার কোন আকার থকে না, অর্থাং 
নিব্বিষয়ক আলয়বিজ্ঞান আত্ম! । এরূপ বলিতে পার না। কারণ নিব্বিষয়ক 

আলয়বিজ্ঞানের জ্ঞানত্ববিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না অর্থাং সৃযৃ্তি 

ক।লে ভ্ঞানসম্ভতিকে নিব্বিষয় বলিয়। স্বীক!র করিলে উহা! যেজ্ঞান সে বিষয়ে 

প্রমাণাভাবের আপত্তি হয়, যেহেতু জ।ন বিষয়হীন হয় না। অন্যথা অর্থাং 

প্রমাণ ব্যতীত নিব্বিষয়ক বিজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়। স্বীকার করিলে ঘটাদি দ্রব্য 

ও জ্ঞান এরূপ আপত্তি হইবে। যদি বল উক্ত আপতি আমার ইষ্ট বস্ত, 

যেহেতু আমার মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তই নাই, স্বৃতরাং ঘটাদিদ্রব্য 
হইল জ্ঞান বস্ত। এপ্প উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। যেহেতু ঘটপটাদি দ্রব্য হইল 

অনুভবের বা জ্ঞানের বিষয় একথা অস্বীকার করা যায় না । যদি বল অনুভুয়- 
মান ঘটপট।দি দ্রব্কে বিজ্ঞানেরই আকারবিশেষ বলিয়। স্বীক।র করিব। 

এইরূপ উক্তি অমুক্তি। যেহেতু উক্ত আকার বিশেষট কি বিজ্ঞান হইতে 

অতিরিক্ত ? না অনতিরিক্ত ? যদি আকার বিশেষকে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বলিয়। 

স্বীকার কর তাহ হইলে বিজ্ঞানভিম্ন বস্তু সিদ্ধ বা স্বীকৃত হইল। আর যদি 

আকার বিশেষকে বিজ্ঞানানতিরিক্ত পদার্থ বলিয় স্বীকার কর, তাহা হইলে 

সমৃহালম্বনজ্ঞানস্থলে অর্থাং নীলঘট, পীতঘট প্রভৃতি অনেক বিষয়ক জ্ঞানস্থলে 
নীলাকারও পীতাকার হউকৃ। কারণ স্বরূপতঃ বিজ্ঞানের কোন ভেদ ন৷ 

থাকায় উক্ত সমৃহালম্বন বিজ্ঞান এক। যেমন নীলাকারাত্মক বিজ্ঞান হইতে 
পীতাকার অভিন্ন, সেইরূপ পীতাকারাত্মক বিজ্ঞান হইতে নীলাকার অভিন্ন 
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সুতরাং নীলঘট ও পীতঘট ইহার] অভিন্ন । যদি বল অপোহরূপ অর্থাং 

অপোহ-_-তদৃভিন্ন-_নীলপীতাদিভিন্ন বস্ত হইতে ব্যাব্তক যে নীলত্বপীতত্বাদি 

ধর্ম, নীলাকার ও পীতাকার এই বিজ্ঞান অভিন্নই বটে কিন্তু উক্ত নীলত্ব ও পীতত্ব 

এই ধর্মদুইটির মধ্যে পরম্পর ভেদ থাকায় নীলাকার ও পীতাকারের ভেদ 

প্রতীত ব1 প্রতিভাত হয়। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু নীলত্ব- 

পীতহাদি পরমস্পরবিরুদ্ধধর্মের এক ধর্সীতে বা একাধিকরণে সমাবেশ হইতে 
পারে না। যদি নীলত্-পীততাদি বিরুদ্ধধর্শের একাধিকরণে সমাবেশ স্বীকার 

কর, তাহ] হইলে বিরোধ নির্ধারণ ব! নিশ্চয় করা একান্ত দুষ্কর হইয়া 

উঠিবে। 

পূর্বব-পুর্বব বিজ্ঞানের সংস্কার উত্তরোত্তরবিজ্ঞানে সংক্রমিত হয় এই মতকে 

দ্ষিবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“ন বা” ইত্যাদি গ্রন্থ । বাসনাসংক্রম সম্ভব 

নহে। অর্থাৎ পুবর্ব-পৃরবর্ব বিজ্ঞানে বা একবিজ্ঞান হইতে সম্পন্ন সংস্কারের 
উত্তরোত্তর বিজ্ঞানে অথবা অন্যবিজ্ঞানে সংক্রম সম্ভব নহে। একের অনুভূতি 

বিষয়ের স্মরণ অপর ব্যক্তির হইতে পারে না, যেহেতু অনুভব ও স্মরণের 
সামানাধিকরণ্যরূপেই-কার্য্-কারপভাব পূর্বেই কথিত হইয়াছে। এখন 

বৈয়াধিকরণ্যরূপে কাধ্য-কারণভ।ব স্বীকারে গ্রন্থকার দোষ দেখাইতেছেন-__ 

“মাতৃ-পুত্রয়োঃ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। একবিজ্জান হইতে সমুৎপন্ন সংস্কারের 
অন্ত বিজ্ঞানে সংক্রম সম্ভব হইলে মাতার বাসন] গর্ভস্থপূত্রে সংক্রমিত হইতে 
পারিত অর্থাং মাতার অনুভূত বিষয়ের স্মরণ গর্ভস্থিত শিশুর হইতে পারিত। 
যদি বল উপাদান-উপাদেয়ভাব ব। কাধ্য-কারণভাবই বাসনাসংক্রমের নিয়ামক 

অর্থ(ৎ কারণের বাসন কার্যে সংক্রমিত হয়, অন্থাত্র হয় ন।। অতএব মাত? 

ও গরভস্থিত শিশুর পরস্পর কাধ্য-কারণভ।ব ন1 থাকায় মাতার অনুভব বিষয়ের 

স্মরণ গর্ভস্থিত শিশুর হয় না। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু বাসনার 

ক্রম সম্ভব নহে। কারণ সংক্রম হইল ক্রিয়া বা কর্মপদার্থ, আর বাসন। 

হইল গুণপদার্থ, গুণের ক্রিয়! না থাকায় “বাসনার সংক্রম” এইরূপ বাক্যার্থেরই 

অনুপপত্তি হয়। এই নিমিত্তই বিশ্বনাথ বলিলেন বাসনার সংক্রম সম্ভব নহে। 

যদি বল “বাসন! সংক্রম” এই বাক্যের 'অর্থ হইল উত্তর বিজ্ঞানে বাসনার 

উৎপর্তি। এরূপও বলিতে পার ন1। যেহেতু বাসনার উৎপাদক বা কারণ নাই, 
অতএব কারণ ব্যতীত কাধ্য উৎপন্ন হইতে পারে না । উত্তরবিজ্ঞান হইতেই যদি 

স্কার উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে করণীত্ৃত বিজ্ঞান অনন্তহেত্ তাহার কার্য্যভূত 

১৩৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সংস্কার ও অনন্ত হইয়া! উঠিবে। যদি বল যে সকল উত্তরবিজ্ঞানে শক্তি বিশেষ 
অর্থাং ষে সকল উত্তরবিজ্ঞানের পর স্মরণ অনুভব সিদ্ধ হয়, সেই সকল বিজ্ঞানই 
সংস্কারের উৎপাদক বা জনক হয়, অন্যবিজ্ঞান হয় না, এইরূপ কার্য্য-কারণভাব 

কম্সিত হইলে পৃবর্বকথিত অনন্ত সংস্কারের আপত্তি হইতে পারে না। এরূপ 

কথা বলিতে পার না। কারণ উক্ত শক্তি বিশেষের কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত 

হয় না। এবং উক্ত শকিবিশেষ স্বীকার করিলে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে 

“যংসংতংক্ষণিকং* অর্থাৎ যাহা সং-_বিদ্যমান বা জন্যভাব তাহাই ক্ষণিক। 

স্মরণের আশ্রয়তৃত বিজ্ঞানের পূর্ববর্তী বিজ্ঞানে শক্তিবিশেষ কল্পিত হইলেও 
বিভিন্ন স্মরণের অনুরোধে বিজ্ঞানে অনস্তশক্তি এবং সেই শক্তি ক্ষণিক বলিয়া 

তাহার ধ্বংস, প্রাগভাব প্রভৃতি কল্পনাজনিত গৌরব দোষ হয়। এই যুক্তি 

দ্বার] ক্ষণিক শরীরে চৈতন্য এই মতও দৃরীভূত বা নিরাস হইল । যেহেতু 
ক্ষণিক শরীর স্বীকার করিলে ভিন্ন ভিন্ন স্মরণহেতু শরীরে অনস্তশক্তি, তাহার 

ধ্বংস, প্রাগভাব প্রভৃতি কল্পনা জন্য গৌরব দোষ হয় । এবং অতিশয় স্বীকারেও 

কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। 

বীজাদিক্ষেত্রস্থলেও ম্বত্তিকা ও জলসংযোগাদি সহকারীকারণের সান্নিধ/ও 

অসান্নিধ্য ছ্বারাই কদাচিৎ কাধ্যতৃত অঙ্কুরের উৎপত্তি বা অনুংপত্তি পরিলক্ষিত 

হওয়ায় গোলার বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, ক্ষেত্রস্থিত বীজ হইতেই 

অন্কুর উৎপন্ন হয় বলিয়। ক্ষেত্রস্থিত বীজে কুবর্বদ্রপত্ব অর্থাৎ শক্তিবিশেষ যেমন 
কল্পিত হয় । সেইরূপ ক্ষণিক শরীরেও কল্পিত শক্তিবিশেষের দ্বারাই উত্তরোত্তর 

শরীরে বাসনাসমূহ সমৃৎপন্ন হয় ইহাই পৃবব-পক্ষের অভিমত । 
এখন গ্রন্থকার বিশ্বনাথ স্বসিদ্ধান্তের কথা বলিতেছেন-_ম্র্তিক সলিল 

সংযোগ প্রভৃতি সহকারীকারণ থাকিলেই বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, আর 

উক্ত সহকারীকারণসমৃহ না থাকিলে অন্কুর উৎপন্ন হয় না এরূপ অন্বয-ব্যতিরেক 

ব্যপ্তি দ্বারাই যখন কাধ্য হয় তখন ক্ষেত্রস্থিত বীজে শক্তিবিশেষ স্বীকারে বা 

কল্পনার প্রয়োজন করে না। সেইরূপ ক্ষণিক শরীরে বাসন! সংক্রমের জন্য 

শক্তিবিশেষ কল্পনারও প্রয়োজন করে না। 

এখন নিত্য বিজ্ঞানবাদী বলিতেছেন-_ক্ষণিকবিজ্ঞান আত্মা একথা স্বীকার 

করিলে যদি গৌরব দোষ হয়। তাহা হইলে নিত্যবিজ্ঞান আত্মা বলিয়। 

স্বীকৃত হউকৃ। “অরে মৈত্রের়ী এই আত্মা অবিনাশী, সত্য, জ্ঞান, অনত্ত ও 

ব্রচ্ম” ইত্যাদি শ্রুতির প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। এরূপ বলিতে পার না। 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৩৯ 



যেহেতু নিত্যবিজ্ঞ।ন যে সবিষয়ক হইতে পারে ন৷ একথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 

আর নিত্যবিজ্ঞানকে নিব্বিষয়ক বলিতে পার না। যেহেতু উহা যে জ্ঞান সে 
বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। আত্মার সবিষয়কত্বেও অনুভব 

নাই। আত্ম(র অনুভবকণলে বিষয়ের অনুভব হয় না বলিয়। বিজ্ঞান আত্মা 

নহে । অতএব আত্মা বিজ্ঞান ভিন্ন নিত্যপদার্থ ইহ। সিদ্ধ হইল । সত্য, জ্ঞান 

প্রভৃতি বিশেষপপদসমূহ ব্রন্স্বরূপ প্রতিপাদনে উপযোগী কিন্তু উক্ত বিশেষণ- 

পদগুলি জীবস্বরূপ প্রতিপাদনে উপযোগী নহে । যদি বল জীবাত্মাও ত্রন্দের 

( পরমাত্ম! বা ঈশ্বরের ) এঁক্যবশতঃ জীবাত্ম জ্ঞানস্বরূপ বলিয্প। স্বীকৃত হউক্। 

এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য গ্রন্থকার জীবাত্া ও ত্রন্মের ভেদ দেখাইতেছেন-- 

“জ্ঞানাজ্ঞান” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার। জ্ঞান, অজ্ঞান, সখ ও দুঃখ প্রভৃতি 

গুণসমূহের বৈচিত্র্যের নিমিত্বই প্রতিশরীরে আত্ম ভিন্ন ভিন্ন বলিয়। স্বীকৃত 
হয়। শরীরভেদে আত্ম! ভিন্ন ভিন্ন বলিয়। কেহ সখী, কেহ ছুঃখী, কেহ জ্ঞানী, 

কেহ বা অজ্ঞানী ইত্যাকারক-প্রত্যয়সমূহের বৈলক্ষণ্যের দ্বার1 জীবাত্মাসমূহের 

পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হইলে এক ঈশ্বরের সহিত অনেক জীবাআার অভেদ সম্ভব 

নয় বলিয়াই জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধ হইল। অন্যথা অর্থাং 

জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের ভেদ স্বীকার না! করিলে অর্থাং ঈশ্বর জীবাত্মস্বরূপ 

এইরূপ স্বীকৃত হইলে কোন ব্যক্তি বদ্ধ কেহ ব৷ মুক্ত এরূপ ব্যবস্থার বা ব্যবহারের 

অনুপপত্তি হয়। জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অভেদ জ্ঞাপক যে বেদ আছে, 
সেই বেদও জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অভেদ দ্বার তাদাত্ম্য প্রতিপাদন 

করিয়। স্তব ব1 প্রশংসা করিতেছেন-_ মৃক্তকামী ব্যক্তির অভেদ উপাসনার 

প্রযতুবান্ হওয়। কর্তব্য ইহা! বলিতেছেন। অতএব অর্থাং অভেদবোধক বাক্য- 

সমূহ ঈশ্বরানৃরক্তি গ্রতিপাদক বলিয়৷ সকল জীবাত্ম! ব্রন্ম সেবায় বা ঈশ্বরের 
উপাসনায় সমপিত এরূপ শ্রুতি পরিলক্ষিত হয়। মোক্ষদশায় অজ্ঞান নিবৃতি 

হইলে জীবাআর সহিত ব্রন্মের অভেদ উপপন্ন হয় এইরূপও বল যায় না। ভেদ 

নিত্যপদার্থ বলিয়। উহার নাশ অসম্ভব । ভেদ বিনষ্ট হইলেও জীবাত্ম। ও ব্রন্ম 

এই ব্যক্তিদ্বয় থাকিবেই । যদি বল অনিত্যহেতু ছ্বিত্রসংখ্যাও নষ্ট হয় বলিয়। 
দ্বিত্বের আশ্রয় জীবাত্মা ও ব্রন্ম এই ব্যক্তিদ্বয়েরও নাশ সম্ভব । একথাও বল৷ 

যায় না। তোমার-_বেদাস্তীর মতে যেমন নিরধশ্বক ব্রন্ষে সত্যত্বধর্শের অভাব 

থাকিলেও সেই সত্যস্বূপ হয় । আমার মতে সেইরূপ জীবাত্মা ও ব্রন্গে 

দ্বিত্বসংখ্যার অভাব থাকিলেও জীবাত্ম! ও ব্রহ্ম ব! ঈশ্বর ইহ দুইটি ব্যক্তি এরূপ 

১৪০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



স্প্টভাবেই বোধিত হয়। যদি বল ব্রন্দে সত্যত্ব হইল মিথ্যাত্বের অভাব, 

আর অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়া সত্যত্ব ব্রন্গের স্বরূপ, ব্রন্গের ধর্ম 

নহে। স্ৃতরাং ব্রন্মে সত্যত্বরূপ ধর্মের অভাব থাকিলেও ব্রহ্ম সত্য ইহা উপপন্ন 
হইল। একত্বাভাব উভয়ে থাকে বলিয়া একত্বাভাবই দ্বিত্ব বলিয়! গণ, 

যেহেতু অভাব অধিকরণস্বরূপ। অতএব জীবাত্মাও ঈশ্বরে দ্বিত্বসংখ্যার অভাব 

থাকিলেও একত্বাভাবরূপ দ্বিত্ব থাকায় জীবাত্মা ও ঈশ্বর ব্যক্তিদ্বয়স্বরূপ 

এইরূপও স্বীকার কর। পৃথিবীতে গন্ধ থাকিলেও পৃথিবী ও জল এই উভয়ে 

গন্ধ নাই--গন্ধাভাব আছে, অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়। গন্ধাভাবের অধিকরণ 

পৃথিবী ও জল এই উভয় দ্রব্য হইয়াছে, অতএব এই প্রত্যয়ানুসারে পৃথিবীতে 
পন্ধাভাবের অধিকরণ সিদ্ধ হইল অর্থাৎ পৃথিবীতে গন্ধাভাব সিদ্ধ হয়। সেইরূপ 

জীবাতা! ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রত্যেকে একত্ব থাকিলেও জীবাত্া ও ঈশ্বর এই 

“উভয়, এক নহে" উভয়ে দ্বিত্ব আছে এবং অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়। দ্বিত্ব 

একত্বাভাবস্বরূপ, অতএব একত্বানধিকরণে “'জীবাত্া1 ও ঈশ্বর এই” উভয়ে 

একত্বাভাবরূপ দ্বিত্ব সিদ্ধ হইল । একথা সর্ববজনসম্মত | “'ত্রন্গজ্ঞ ব্যক্তি ব্রন্মই 

হয়” এই শ্রুতি অনুসারে “মোক্ষকালে জীবাত্মাও ব্রহ্ম অভেদ” এই শঙ্কা 

নিরাসের জন্ত গ্রন্থকার বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“সোইপি” ইত্যাদি গ্রস্থ। 

সম্পদ-অধিক হইলে যেমন লোকে বলিয়া থাকে- পুরোহিত রাজ! হইয়াছে, 
এই লোৌকিক-বাক্য রাজ ও পুরোহিতের যেমন সাম্য প্রতিপন্ন করে, সেইরূপ 
মোক্ষদশায় যে বেদ জীবাত্মার সহিত ব্রন্মের অভেদ বলিয়!ছেন, সেই বেদবাক্য 

মোক্ষকালে সৃখদুঃখার্দির অভাব দ্বার। জীবাত্মার ব্রন্মসাম্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 

অতএব জীবাত্ম। নিরঞ্জন অর্থাৎ দুঃখরহিত হইয়া পরমসাম্য--নিতাস্তসাম্য 

অর্থাং ব্রন্মসার্ৃশ্য লাভ করেন এইরূপ শ্রুতিবাক্যও পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বর 

বিজ্ঞানস্বাপ হউকৃু এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_ 

“ঈশ্বরোহপি” ইত্যাদি গ্রন্থ । ঈশ্বর ও জ্ঞানসুখাদিস্বরূপ নহেন কিন্তু তিনি 

জ্ানাদির আশ্রয় বা অধিকরণ। যিনি সর্বজ্ঞ অর্থাং সকলবিষয়ক সামান্য- 

ভ্ঞানাশ্রয়, তিনি সব্ববিং অর্থাং সকলবিষয়কবিশেষজ্ঞানাশ্রয় এই শ্রুতি- 

বাক্যের অনুরোধবশতঃ “বিজ্ঞানমানন্দ্ং ব্রহ্ম” এই শ্রুতিবাক্যে বিজ্ঞান পদের 

অর্থ-_জ্ঞানাশ্রয়ই কথিত বা উক্ত হইয়াছে । “অ।নন্দ” শবের অর্থ আনন্দবান্। 

“অর্শ-আদিত্বাদচ্” এই সূত্রানুসারে আনন্দ শব্দের উত্তর মত্বর্ণীয় অচ্প্রত্যয় 
হইয়াছে । অন্যথা পুংলিঙ্গের আপত্তিহেতু “ব্রক্মআনন্দবান্,, এরূপ প্রয়োগ 

প্রত্যক্ষ খণ্ডম ১৪১ 



ন৷ হইয়া *্ব্রন্মা আনন্দস্বরপ” এরূপ প্রয়োগের আপতি বা প্রসঙ্গ হইয়া 

উঠে। 

যদি বল ঈশ্বরে আনন্দাভাবহেতু “আনন্দবান্” এরূপ অর্থ অস্বীকৃত হউক্। 
এই শঙ্কা নিরাসের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন---“আনন্দোহপি” ইত্যাদি গ্রন্থ । 

যেমন মন্তকাদি হইতে ভারাদির অপসারণের পর সে ব্যক্তি “আমি স্ৃর্খী 
হইল।ম” এরূপ বলিয়া থাকেন। এখানে ম্ৃখী শব্দের ছুঃখাভাবে লক্ষণা 
অর্থাং লক্ষ্যার্থ হইল দৃঃখাভাববান্। সেইরূপ ব্রহ্ম আনন্দবান্ এখানে আনন্দ 
শবের দুঃখাভাবে লক্ষণ । “অসুখং” অর্থাৎ ব্রহ্ম স্থখ ভিন্ন এই শ্রুতি দ্বার! ব্রন্ষে 
আনন্দ থাকুক কিন্তু ব্রক্ম আনন্দস্বরূপ নহেন। যদি বল ত্রন্ম সুখ ভিন্ন এখানে 
অসুখ শবের সুখ ভিন্ন এরূপ অর্থ না করিয়! 'ন বিদ্যতে সৃখং যস্থয” অর্থাং যাহার 
সুখ নাই এরূপ অর্থ কি জন্য স্বীকৃত হইল না॥ এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। 

কারণ বহুব্রীহি সমাসে অন্য পদার্থ বুঝাইবার জন্য নঞ্পদের লক্ষণ! স্বীকৃত 

হইলে সেই লক্ষণ স্বাকাররূপ ক্লিষ্ট কল্পনার আপত্তি হয় এবং “আনন্দং”, এখানে 

আনন্দ এরূপ অর্থ স্বীক।র করিলে প্রকরণবিরোধ হয় এবং মত্বর্ীয় অচ: প্রতায়ের 

সহিতও বিরোধ উৎপন্ন হইবে । “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যে আনন্দ 

শবের ব্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ, মতুবর্থে অচ. প্রত্যয় ব্যতীত উপপন্ন হয় না। কিন্তু 
অচ্ প্রত্যয়ান্ত আনন্দপদের অর্থ আনন্দবিশিষ্ট বা! আনন্দবান্ বোধিত হয় । 

“অস্ুখং” এই পদেও নঞতংপুরুষ সমাস হুইবে, কিস্তু অসুখপদে বহুত্রীহিসমাস 

স্বীক।র করিলে সুখাভাববান্-__( আনন্দাভাববান্) বোধিত হয়। অতএব 
অসুখশ্রতির ও বিজ্ঞানশ্রতির পরস্পর বিরোধ হইবে। “আনন্দং ব্রচ্গণো 

বিদ্যাং” এই শ্রুতিবাক্যে আনন্দ ও ত্রন্মের ভেদ সৃ্প্টভাবে কথিত হইয়াছে। 

ইহাই ব্রন্গবাদদের সংক্ষেপ কথা। 

পৃবব-কথিত যুক্তি অনুসারে আওত্ম।র জ্ঞানবত্বসাধনের ছারা এবং বক্ষ্যমাণ 

মুক্তির দ্বার।_-€(মতমপাস্তমূ_সাংখ্যমত নিরস্ত হইল ইহার সহিত অন্বয় হইবে ) 

সাংখ্যমতে- প্রকৃতিকত্রী, পুরুষ পদ্মপত্রের মত নির্লেপ অর্থা কর্তৃতাদিসম্বন্ধ- 
রহিত। কিন্ত চেতন। পুরুষ কারণ বলিয় স্বীকৃত হইলে সাংখ্যমতে কার্যা- 

কারণের অভিন্নহেতব কাধ্যের নাশ হইলে কাধারূপে কারণও বিনষ্ট হইবে 
এইজন্য পুরুষ কারণরূপে স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যঃতে বুদ্ধি হইল অচেতন 

পদার্থ, অথচ বুদ্ধির “আমি চেতন” এইরূপ অভিমান আছে ব! হয়। এখন 

কোন চেতনপদার্থ বর্তমান ন৷ থাকিলে বুদ্ধির চৈতগ্তাভিমান হইতে পারে ন1। 

১৪২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_বৃদ্ধির চৈতন্যাভিমান চেতন পুরুষ ব্যতীত 

অন্প্রকারে উপপন্ন হয় না বঙ্গিয়া৷ পুরুষ চেতন বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। 

প্রকৃতির পরিণাম বা বিকারই ০1)87£6 17001081107) হইল বুদ্ধি পদার্থ। 

সেই বুদ্ধিই মহত্ত্ব অন্তঃকরণ বলিয়া পরিগণিত হয়। বুদ্ধি থাকার জন্যই 

পুরুষের সংসার হয় অর্থাৎ সুখদুঃখাদির অনুভ্ভব হয় আর বুদ্ধি না থাকিলে 
সুখুঃখাদির বোধাভাবহেতু পুরুষের মোক্ষ হয় । 

সেই বুদ্ধি ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী বা পথ দ্বার] নির্গত হইয়! যে ঘটপটাদি- 

বিষয়াকারে পরিণত হয়, তখন সেই জ্ঞানরূপ পরিণামই ঘটপটাদিবিষয়ের 
সহিত সম্বন্ধ হইলে উহ1 (বৃদ্ধি ) তত্তং ঘটপটাদি-বিষয়াকার ধারণ করে । বুদ্ধির 

এরূপ বিষয়াকারে পরিণতিই জ্ঞান পদার্থ বলিয়! অভিহিত হয়। পরে তাদবশ 

বুদ্ধির প্রতিবিম্ব জন্য পুরুষের “আমি জানি আমি করিতেছি” ইত্যাদি 
উপলব্ধি হয়। অতএব সাংখ্য মতে জ্ঞান ও উপলব্ধি স্বতন্ত্র পদার্থ__জ্ঞান-__- 

95617520101, উপলন্ধি-_921709191100 | রুদ্ধি ও পুরুষের পরস্পর অভিন্নজ্ঞান- 

হেতু পুরুষের কর্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ পুরুষ কর্তা না হইলেও আমি (পুরুষ) কর্তা 

এরূপ মনে করে এবং বুদ্ধির চৈতন্যাভিমান অর্থাৎ বুদ্ধি চেতন বস্তু না হইলেও 
আমি (বুদ্ধি) চেতন এইরূপ মনে করে । “মমেদং কর্তব্যং* আমার ইহ] কর্তব্য 
এই জ্ঞানে “মম”, এই অংশটি বুদ্ধির পুরুষসম্বন্ধ ব! চৈতন্যাভিমানবোধ | বুদ্ধি 
দর্পণের মত স্বচ্ছ পদার্থ। যেমন প্রকৃতপক্ষে দর্পণে মুখ না থাকিলেও দর্পণ 
স্বচ্ছ বলিয়! দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পতিত হয়। সেইরূপ বুদ্ধি অচেতন বস্ত 
হইলেও স্বচ্ছ বুদ্ধিতে চেতন পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয় বলিয়া! “মম” আমার 
এইরূপ বুদ্ধির পুরুষসন্বন্ধ বা চৈতন্তাভিমানবোধ উৎপন্ন হয় । কিন্তু দর্পণের 
মুখ যেমন অলীক বা অবাস্তব বস্ত, সেইরূপ বুদ্ধির চৈতন্যাভিমানও অলীক । 
«ইদং৮ এই অংশটি বিষয় সম্বন্ধ । ইন্ড্রিয়রপ প্রণালী দ্বার নির্গত বুদ্ধির ঘট- 
পটাদি বিষয়াকারে পরিণতি বিশেষকেই বিষয়সন্বন্ধ বলে। নিঃশ্বীসাভিহত 

দর্পণের মালিন্ত যেমন যথার্থ বস্ত, সেইরূপ বৃদ্ধির বিষয় সন্বন্ধও যথার্থ বস্ত, 

পুরুষসম্বদ্ধের বা চৈতন্যাভিমানের মত অলীক বা অবাস্তব পদার্থ নহে। 

“কর্তব্যং”" এই অংশটি ব্যাপার । বুদ্ধির পুরুষসম্বন্ধও বিষয়সন্বন্ধ ছার! 

ঘটপটাদির জ্ঞান হয়, পরে উহ৷ করিতে হইবে এইরূপে বুদ্ধির যে অধ্যবসায় হয়, 

সেই অধ্যবসায় বুদ্ধির ব্যাপার সম্বন্ধ বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে বুদ্ধির তিনটি 
আকার বিশেষ বা! অংশ থাকায় বুদ্ধিকে অংশত্রয়বতী ব! সম্বন্ধত্রয়বতী বল। হয় । 
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যেমন মলিন দর্পণে মৃখদর্শন করিলে মৃখের মালিন্ত প্রতিভাত হয়, কিন্তু প্রকৃত- 
পক্ষে মুখের মাপসিন্য নাই । সেইরূপ বুদ্ধি অচেতন পদার্থ হইলেও স্বচ্ছ বুদ্ধিতে 

চেতন পুরুষ গ্রতিবিষ্বিত হওয়ায় ঘটপটাদি বিষয়াকারে বৃদ্ধির পরিণতি বিশেষ- 
কপ জ্ঞানের সহিত পুরুষের যে সম্বন্ধ হয়, সেই সম্বন্ধট বাস্তব বন্ত নহে সেই 
অবাস্তব সম্বন্ধ বলে পুরুষ “অহং করোমি অহং জানামি” ইত্যাদি যে জ্ঞান 

করে, সেই জ্ঞানকে উপলব্ধি বলে। এ উপলব্ধিতে পুরুষের যে কর্তৃতাদি সম্বন্ধ 

পরিলক্ষিত হয় ত1হাঁও অবাস্তব। অচেতন বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক্ বস্ত। এইরূপ 

ভেদজ্ঞান থাকিলে আর উক্ত অব।স্তববোধ উৎপন্ন হয় না । গ্যায়মতে বৃদ্ধি, জ্ঞান 

ও উপলব্ধি ইহার! একার্থক শব | জ্ঞানের মত সুখ, ছঃখ, ইচ্ছা, ছেষ, ধর্ম 

ও অধর্থ ইহারা বুদ্ধিরই ধর্মা। যেহেতু কৃতি সামানাধিকরণ্যেই অর্থাং যে 

অধিকরণে কৃতি থাকে, সেই অধিকরণে অচেতনবুদ্ধিতেই সুখদুঃখাদির 
প্রতীতি বা ভান হয়। বুদ্ধিচেতন পদ!র্থ নহে । কারণ যাহার পরিণাম ব1 

পরিবর্তন 01)81185 আছে তাহ। পরিণামী, পরিণামী বস্তু কখন চেতন হইতে 

পারে না। অতএব বুদ্ধি হইল পরিণামী বন্ত, উহার ধর্ম পরিপামিত্ব । 

পরিণামিত্ব প্রযুক্ত বুদ্ধি চেতন পদার্থ হইতে পারে না। এই সাংখ্যমতনিরস্ত ব1 

খণ্ডিত হইল। 

যে অধিকুরশে কৃতি, অনৃষ্ট ও ভোগের প্রতায় হয়, সেই অধিকরণেই 

চৈতন্যেরও প্রত্যয় বা ভান হয়। অর্থাং কৃতি স্বীয়-অধিকরণেই অদুষ্টকে 

উৎপন্ন করে, অদৃষ্ট স্বাধিকরণেই ভোগকে উৎপন্ন করে। কৃতি, অদৃষ্ট ও 

ভোগ যে অধিকরণে থ।কে চৈতন্যও সেই অধিকরণে থাকে । কৃতির আশ্রয় 

কর্তা, চেতন ভিন্ন--অচেতন এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। 

যদি বল “চেতনোহহং করে মি” অর্থাং চেতন আমি করিতেছি এই জ্ঞানের 

চেতনাংশে ভ্রম অর্থাং অচেতন বৃদ্ধিতে চেতন পুরুষ প্রতিবিস্বিত হওয়ায় বুদ্ধি 

নিজকে “চেতন আমি” এরূপ চেতনশীল বলিয়! অভিমান করে । প্রকৃতপক্ষে 

বুদ্ধি চেতন বস্তু নহে। কৃতির অধিকরণ বুদ্ধি হইলেও চৈতন্যের অধিকরণ 

বুদ্ধি নহে বলিয়া “চেতন আমি” এই জ্ঞানে চেতনাংশ ভ্রম বলিতে হইবে । 

ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন-_“কৃত্যংশেহপি” ইত্যাদি গ্রন্থ | “করিতেছি”, 

এই অংশ ভ্রম বলিয়। স্বীকৃত হয় না কেন? অর্থাৎ স্বচ্ছ বুদ্ধিতে চেতন পুরুষ 
প্রতিবিদ্থিত হওয়ায় অচেতন বুদ্ধি নিজকে চেতনশীল বলি! অভিমান করে। 

এইজন্য বুদ্ধিকে কৃতির আশ্রয় বলিয় ভ্রম হয়। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি 
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কৃতির আশ্রয় নহে। চৈতন্য যেমন আত্মার ধর্ম, সেইরূপ কৃতিও আত্মার 

ধর্ম, অতএব কর্তাও চেতন, ইহার1 পরস্পর ভিন্ন পদার্থ নহে। স্বৃতরাং 
“করিতেছি” এখানে কৃতির আশ্রয় বৃদ্ধি এরূপ জ্ঞান এরূপ বল না কেন? বস্তৃতঃ 

কৃতির আশ্রয় কর্তাও চেতন, ইহারা পরস্পর ভিন্ন বস্তু নহে। অন্যথা! অর্থাং 

কৃতিও চৈতন্যের আশ্রয় ভিন্নবশতঃ কর্তাও চেতন পরস্পর ভিন্ন বলিয়া স্বীকৃত 

হইলে- বুদ্ধি যদি নিত্যপদার্থ হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি বিদ্যমান থাকায় সখ- 
দুঃখাদিবোধহেত মোক্ষ হইবে না। এবং সংসারের উপপতি হয়। 

সংসার হইল বৃদ্ধিজন্য । অতএব বুদ্ধি নিত্য হইলে সংসার সর্বদাই হইতে 

থ।কিবে এবং মোক্ষের অভাব হইবে । আর বুদ্ধি অনিত্য বলিয়া স্বীকৃত 

হইলে বুদ্ধি জন্যপদার্থ বলিয়! বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্বেব জীবাত্মার সংসার 

ছিল না ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্বের তদা শ্রিত অদৃষট 
প্রভৃতি না থাকায় বুদ্ধির উৎপত্তিই হইতে পারে না। এবং বৃদ্ধি না থাকিলে 

বুদ্ধিজন্য সংসাঁরও কদাপি সমৃৎপন্ন হয় ন1। সাংখ্যবাদী আশঙ্কা করিতেছেন. 

যদি বল অচেতন প্রকৃতির কাধ্য বলিয়। অর্থাৎ অচেতন প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন 
বুদ্ধিও অচেতন বলিয়া গণ্য হয়, যেহেতু কাধ্যকারণের অভেদ আছে অর্থাৎ 

কারণগত-গুণ কাধ্যে সংক্রমিত হয় ইহাই ফলিতার্থ । এরূপ শঙ্কা! করিতে পার 

না। যেহেতু বুদ্ধি অচেতন প্রকৃতির কার্য ইহা প্রমাণসিদ্ধ নহে । এই অসিদ্ধি 

বিষয়ে গ্রন্থকার কারণ দেখাইতেছেন-__“কর্ভুঃ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার] । যেখানে 
যেখানে কর্তৃত্ব সেই সেই স্থানে জন্যত্ব অর্থাং কর্তা হইলেই জন্যপদার্থ হয় এপ 

অনুকূলতর্ক বিরহবশতঃ কর্তার জন্তত্বে প্রমাণাভাব পরিলক্ষিত হয়। বরঞ্চ 
রাগবান্ পুরুষের জন্ম হওয়ায় বীতরাগ ব্যক্তির জন্মাভাব পরিলক্ষিত হয় ইহার 
দ্বারা কর্তার অনাদিত্ব সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয়। জন্মমাত্র শিশুর স্তন্তপানে 

প্রবৃত্তি দেখিয়া সরাগত্ব অনুমিত হয়। এই রাগের প্রতি ইষ্টসাধনতাজ্ঞান 

কারণ, সেই ইফ্টসাধনতাজ্ঞান শিশুর এই জন্মে অসম্ভব বলিয়। জন্মাস্তর কল্পনা 

করিতে হয়। এইভাবে সেই শিশুর পূর্ববপূর্বব জন্মেরও সতা অবশ্যই স্বীকার 

বা কল্পনা করিতে হয়। অতএব কর্তা অনাদি । অনাদিভাবপদার্থের নাশ 
অসম্ভব বলিয়! উবার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় । আর পুরুষের দ্বারা যখন কর্তৃত্াদি- 
নিবরণাহ পরিলক্ষিত হয়, তখন প্রকৃতি প্রভৃতির কল্পন৷ অনাবশ্যক । 

যদি বল প্রকৃতি ও বুদ্ধি প্রভৃতি স্বীকার না করিলে “পুরুষ প্রকৃতির অর্থাং 
ব্রন্মশক্তির সত্বরজন্তমাত্মকগুণত্রয়রূপ1 মায়ার বিকারীতূত বৃদ্ধি প্রভৃতি গুণ- 
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সমৃহের ছারা অহঙ্কারে__শরীরেন্ত্িয়াদিতে আমিত্ববোধরূপ অহঙ্কারে ধাহার 

বুদ্ধি আচ্ছন্ন তাদৃশ আত্ম! হইয়1 সব্বতোভাবে সকল কর্ম করিতেছি, ইহা! মনে 
করে। এই গীতাবাক্যে বৃদ্ধি প্রভৃতি কর্তা বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছে । এই 

গীতাবাক্যের সহিত বিরোধ হওয়ায় “চেতন আমি করিতেছি” এই প্রতীতি 

দ্বারা পুরুষের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু 
প্রকৃতির অর্থাং অদৃষ্টের গুণ__অদৃষ্টজন্য ইচ্ছা! প্রভৃতির দ্বারা আমিই কর্তা 

ইহাই পৃব্বোক্ত গীতাবাক্যের অর্থ । উক্ত গীতাবাক্যে ইচ্ছাদি দ্বারা আত্মার 

কর্তৃত্ব গ্রতিপন্নহেত আত্মার স্বতন্ত্রকর্তৃত্তণাভাব প্রতিপাদন হইলেও অদ্ৃষ্টাদি- 
সাপেক্ষে জীবাত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব আত্মার কর্তৃত্ব সামান্যবোধহেতু 
কোন বিরোধ পরিদৃষ্ট হয় না। 

গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোক__“তত্রেবং সতি কর্তারমাআনং 

কেবলস্ত যঃ। পশ্যত্যকৃতবৃদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥” কিন্তু যিনি কেবল 

অকর্তা আত্মাকে কর্তারূপে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ অনুভব করেন, অবিবেকহেতু বা 
অসংস্কৃতরুদ্ধিবশতঃ সেই দুর্মতি প্রকৃততত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন না। 
এই গীতাবাক্য দ্বারাই পূর্বোক্ত শ্লোকের-_(৩ অধ্যায় ২৭ ক্লোকের) অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই সাংখ্যমতের সংক্ষেপ সংবাদ । “ধর্মাধর্মাশ্রয়” 

ইত্যাদদি। এখানে আত্মা পদের অনুবৃত্তি হইবে অর্থাং আত্ম! ধর্ম ও অধর্মের 
আশ্রয়। শরীর, ধর্ম ও অধর্মের আশ্রয়রূপে স্বীকৃত হইলে এক দেহে অনুষ্টিত- 

কর্মের ভোগ অপর দেহে 'উৎপন্ন হয় না। যেহেতু ধন্মাধর্মের আশ্রয়ীভূত 
শরীর বিনষ্ট হইলে ধর্মাধর্্মরূপ কৃতকর্্মাও বিনষ্ট হয়। “বিশেষগুণযোগত"; 

ইতি। প্রত্যক্ষ যোগ্যবিশেষগুণ_ জ্ঞান, স্বখ ও দুঃখাদির সম্বন্ধ দ্বারা অর্থাং 

জ্ঞানবত্ব, সুখবত্ব ও দুঃখবত্বাি সম্বন্ধে জীবাত্মার মানসপ্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ । 

অন্যথ1 অর্থাৎ প্রত্যক্ষ যোগ্য বিশেষগুণের সম্বন্ধ ব্যতীত অন্থপ্রকারে আত্মার 

প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু আমি জ্ঞানবান্, আমি কৃতিমান্ ইত্যাকারক প্রতীতি 

হইয়া থাকে । আত্মাতে জ্ঞান, প্রযত্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষ যোগ্য বিশেষগুণসমূহের 

উৎপত্তি না হইলে আত্মার মানস প্রত্যক্ষও সম্ভব হয় না ॥৪৯॥ 

প্রবৃতি ইত্যাদি । এই আত্মা অন্যব্যক্তির শরীরে প্রবৃত্তি প্রভৃতি দ্বার 

অনুমিত হয়। এখানে প্রবৃত্তি শবের অর্থ চেষ্টা। «“শরীরষ্য ন চৈতন্যং” 

ইত্যাদি পূর্ব গ্রস্থে__জ্ঞান, ইচ্ছা! ও প্রত প্রভৃতির অভাব শরীরে আছে, 
একথা পৃর্বেব কথিত হইয়াছে। চেষ্টা প্রষত্রসাধ্যহেতু চে দ্বারা প্রযদ্ববান্ 

১৪৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



আত্মা অনুমিত হয়। ইহাই ভাবার্থ। গ্রন্থকার এই অনুমানে দৃষ্টান্ত 

দেখাইতেছেন--“রথ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার । যদিও রথের গতিরূপক্রিয়া 

চেষ্টা পদার্থ দ্বারা গৃহীত হয় না। তথাপি সেই রথের গতিরূপ কর্ম দ্বার! 
যেমন রথের সারথি অনুমিত হয়, সেইরূপ চেষ্টারূপ কর্মের দ্বার পরপুরুষের 
শরীরেও আত্মা অনুমিত হয়। ইহাই ভাবার্থ। “অহঙ্কার” ইত্যাদি । অহঙ্কার 

শব্দের অর্থ--“অহং* অর্থাং “অ।মি” ইত্যাকারক জ্ঞান, এই জ্ঞানের আশ্রয় 

বা বিষয় হইল আত্ম। কিন্তু শরীর প্রভৃতি নহে। মন ইতি। মনোভিন্ন 

যে ইন্জ্রিয়, সেই ইন্দ্রিয়সমূহ্জন্য ষে প্রত্যক্ষ, সেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষারদির অবিষয় 

হইল আত্মা । যেহেতু রূপ, রূস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণসমূহ না৷ থাকায় আত্মা 

মন ব্যতীত চক্ষুরাদি অন্য ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় নহে। চক্ষুরাদি 
বাহ্ক্ড্রিয় রূপ, স্পর্শ প্রভৃতি বাহ্যবস্তকেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্ত আন্তর- 

বস্তকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞান, সখ ও দুঃখ গুভৃতি আত্তরবস্ত। 

আস্তর ইন্ড্রিয়ই এই আন্তরবস্তসমূহকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। এই আত্তর- 

ইন্ড্রিয় হইল মন। মন চন্ষুরাদিবহিরিক্দ্রিয় নিরপেক্ষ হইয়াই জ্ঞ!ন, সৃখ ও 

দুঃখাদি স্ব-গ্রাহ্বিষয়ের প্রত্যক্ষ সাধন হয়। কিন্তু চক্ষুরািবহিরিক্ত্িয় স্ব-স্ব 

গ্রাহাবিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট বা সংযুক্ত হইলেও মনের সাহায্য ব্যতিরেকে 

স্ব-স্ব-কার্য্যসাধনে সমর্থ হয় না। আত্তরপ্রত্যক্ষস্থলে আত্মার সহিত মনের 

সংযোগ, মনের সহিত আতন্তরবস্তর সংযোগ । সংযোগ দ্বিনিষ্ঠ পদার্থ । আত্ম- 

মন£ঃসংযোগ আত্মাতে ও মনে আছে,জ্ঞানাদি আন্তরবস্তর সহিত মনের সংযোগ 

জ্ঞানাদিতে ও মনে আছে। এরূপস্থলে আত্মাতে জ্ঞানাদি আন্তরবিষয়ের 

প্রত্যক্ষ হয়। ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে । বাহ্াপ্রত্যক্ষস্থলে-- আত্মার সহিত 

মনের সংযোগ, মনের সহিত চক্ষুরাদির মধ্যে একটি বাহ্ক্ঞিয়ের সংযোগ, 

এবং সেই বহিরিক্দ্রিয়ের সহিত স্বগ্রাহাবিষয়ের সংযোগ হইলে পর আত্মাতে সেই 

বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইজন্য মনকে ইন্ড্রিয়দিগের মধ্যে 

শ্রেষ্ঠ বল! হয়। যেমন জ্ঞান-সৃখ-ছুঃখাদির প্রত্যক্ষাত্মকজঙ্ঞানের করণরূপে 
মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞান-স্খ-হঃখাদির কারপরূপেও মনের অস্তিত্ব 
সিদ্ধ হয়। যে কোন বস্তর প্রত্ক্ষের দ্বারাও মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় । 

মনকে বিভ্ু বা পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট বলিয়! স্বীকার করা যায় না। যেহেতু 
জ্ঞানাদির অযৌগপদ্যই অর্থাৎ যুগপৎ বন বা অনেক জ্ঞানের অনুংপত্বিই মনের 

বিভ্বুত্বের বাধক এবং মনের অথুত্বের কারণ। এবং মন বিভ্ু বলিয়। স্বীকৃত 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৪৭ 



হইলে আত্মার সহিত তাদ্বশ মনের সংযোগ কদাপি হইবে না। যেহেতু 

আত্মা বিভূু মনও বিভ্ু। উভয় বিজুর পরস্পর সংযোগ হইতে পারে না। 

কারণ সংযোগ পদার্থ সংযৃজ্যমানদ্রব্যদ্ধয়ের উভয়ে অথবা অন্যতরে ক্রিয়া 
অপেক্ষিত হয় । হস্ত দুইটির উভয়ে অথবা কোন একটি হস্তে ক্রিয়া না থাকিলে 
হস্ত দুইটির সংযোগ হইতে পারে ন1। বিতুদ্রব্যে ক্রিয়া হয় না, মূর্তদ্রব্যেই 

ক্রিয়া হয়। যে দ্রব্যে ক্রিয়। হয়, সেই দ্রব্যের অভাবাধিকরণ থাকে ইহাই 
নিয়ম । যেমন আমি এখন কলিকাতাতে নাই বলিয়া আমার গমনক্রিয়া- 
ভাবের অধিকরণ হইল কলিকাতা । বিভুদ্রব্য ব্যাপক হেতু সর্বত্রই বর্তমান, 
সুতরাং অভাবের অধিকরণ বিভুপদার্থ হয় না। আত্মা ও মন এই দুইটি দ্রব্যই 

নিরবয়বহেতু অবয়বসংযোগজন্য অবয়বীর সংযোগ এরূপ কথাও বলিতে 

পার] যায় না। এইজন্য জ্ঞানাদির উৎপত্তিতে অসমবায়িকারণরূপে আত্ম- 

মনোৌসংযৌগের উপপত্তির নিমিত্ত মনকে বিড না বলিয়া অণুরূপে স্বীকার কর। 

হইয়াছে ॥ ৫০ ॥ 

নিষুন-ব্তগ্াহি-মুঘনান অুত্তিত্তু ভ্রিনিঘা মলা । 

অনুমূবি: জুবিহলজ্যাননৃষুলিহলনুনিনা |1২৫।। 

এখানে বিভপদের দ্বারা আত্মা গৃহীত হইয়াছে । আত্ম! দুই প্রকার-_. 
জীবাত্মা ও পরমাত্বা। ভাষাপরিচ্ছেদে মূল গ্রন্থে জীবাতআ্মার বিষয়ই কথিত 

হইয়াছে কিন্ত ঈশ্বর বা পরমাত্মার বিষয় সবিশেষ উক্ত হয় নাই | ঈশ্বর জন্ত- 

মাত্রের প্রতি নিমিত্তকারণ। তিনি সর্বজ্ঞ, সকলের কর্তা, অনাদি, অনস্ত, 

বিভব, সর্বব্যাপক, এক ও নিত্য। ঈশ্বরের আটটি গুণ_ জ্ঞান, ইচ্ছা, যর, 

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণসমুহ নিত্য । জীবাত্মা 

শরীর ভেদে অনেক । জীবাতআআীর বিশেষ গুণ- জ্ঞান, সুখ, হুংখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, 

যত্ব, ধর্ম, অধন্ম ও ভাবনা । জীবাত্মার সাধারণ গুণ চতুর্দশ- বুদ্ধি প্রভৃতি 

ছয়টি, সংখ্যাদি পীচটি, ভাবনাখ্য সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম'। এই চতুর্দশ গুণ 

অনিত্য। জীবাত্মা নিত্য । জীবাত্মার জ্ঞানাদির সীমা আছে। জীবাত্মা সুখ 
ছুঃখাদি ভোগ করেন। বিভ্ব-_আত্মা__জীবাত্ম বুদ্ধি প্রভৃতি চতুর্দশ গুণ 

বিশিষ্ট । পরমমহং পরিমাণের আশ্রয়ভৃত দ্রব্য আত্মাদি সাবয়ব নয় বলিয়া 
আত্মাদির পরিমাণ জন্যগুণ নহে,। এইজন্য পরমমহৎ পরিমাণ নিত) গুণ । এই 

নিত্য গুণের আশ্রয় আত্মাদিও নিত্য । 

১৪৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বুদ্ধি দুই প্রকার-_অনুভূতি ও স্মৃতি । অনুভূতি চার প্রকার ॥ ৫১ ॥ 
নিষ্বৃহিনি। নিখুত ঘহনমন্ুন্হিলাঘাত্রত্নমূ। লল্ দৃতনসুজনদি ভ্নচ্ভাখজুকমূ। 

মৃজুযান্যানিলি | নুত্তি-ভ্তু-সঃউচ্ভাহুঘহনত্তুহহা-ুতা: | দুল্নজুকা অহ্লিভ্যাঃ | 

অত স্ক্কান্ জ্ছলিঘহ নুত্: সথস্ব' হ্হাঁঘলি __ন্তিফিত্লি | ঈলিষর্য ল্যুন্দাহু্বলি-_ 
আন্তলুলিহিলি । ঘ্লাকাঁ ন্বলভ্তাঁ হালি ন্নততাহি সব্মধান্ত্ুলালীঘলানহাজ্হাঃ 

দলাতালীলি ভূনীকানি নহিনত্যালি ২) 

বিভব ইতি। পরমমহংপরিমাঁণবিশিষ্টই বিভূ পদার্থ। অতএব পরম 
মহৎপরিমাপবস্ব বিভ্ত্ব একথা পূর্বের সাধর্শ্য প্রকরণে কথিত হইলেও অর্থ 

পরিস্ফুট ব| বিকাশের নিমিত পুন'রায় উক্ত হইল । বুদ্ধ্যাদিগুণ বিশিষ্ট ইতি । 
বিভ্বুর__জীবাত্মার বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি চতুর্দশ-গুণ আছে । ইহা! পূর্বে 

উক্ত হইয়াছে জানিও । এখানে প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার বুদ্ধির কয়েকটি ভেদ বা 

বিভাগের কথা বলিতেছেন-_ অনুভূতি ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । বুদ্ধি প্রথমতঃ দুই 

প্রকার__-অনুৃভূতি ও স্মৃতি। অনুভূতি চারি প্রকার-_ প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, 

উপমিতি ও শবজ | এইচারিটি অনুভূতির চারিটি করণ-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান, 

উপমান ও শব্দ । একথ| গৌতমসৃত্রে উক্ত আছে ॥ ৫১ ॥ 

সং্মঘানঘ্মনৃমিনিজঘীঘমিলি হাত্জ | 
পাতাজাহি সমইল সবঘহ্' নভু-নিঘ ললমূ || 

অনুভূতি চারি প্রকার- প্রত্যক্ষ, অনুমতি, উপমিতি ও শবজ। ইন্দ্রিয় 
ছয়টি বলিয়1 তজ্জন্য প্রত্যক্ষ ও ঘ্রাণজাতিভেদে অর্থাং ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, 

শ্রাবণ, ত্বাচ ও মানস এই ছয় প্রকার--এই কথা বৈশেষিকগণ বলিয়! থাকেন। 

সতহালিলি। হুল্িযঅল্য সবার সব্সহাদ। যদি লনীকতল্লিযজল্য অন্ত 

হ্াল, লশার্দীন্রিযক্শল ভতীল্নিযাগা যল সান ক্কতোতত্র লব্সন্অহানিলি নিত্রহললূ। 

ইন্বসেজহান্ত্ ন ভহঘমূ; “হুলিতিযাখববলিনক্কক্বীনুলল্লন হানলচ্য ইহযসভ্যজিল্বাহি 
ন্যন্ববাযাল্নক মজধামিশ্লি ভূ লখনান্জানূ। অশ্না হ্বানাক্ষহআানহযান দব্যহামূ। 
আন্ুলিলী জ্যামিহ্বানভ্য, ভদলিলী জাহ্ষ্যহালহঘ, হাজ্হনীল ঘহ্য্বালহয, ভদ্ঘলালন্তুঘলহ্য 

ন্ব ক্ষহতাতরান ( ইন্তুলান্) লস বস লালিভ্যালি: | হহ জাঘাদীন্রসেঅহাঘাঘাহতম্। 
নহালহাজল্য স্বানমন্ত্ুদিলি:। যদি ঘহামহাসতঅহ্বাহি অহাসহাজল্য লখাণি অহালহাঁজল্য 

ইতরলিত্বযক্ক যজু স্বান অইন্বান্্ুমিলি: | ল ্ব ক্ষাান্িবৃকইত্তমিঅবন্কান্ত্ুলিলাভ্মামিহিলি 

নাভর্য, লীহ্হা্বানগ্তন্তুমনন-ভ্যাচ্য-আলিলইতরভঘ লিতহিলংতান। জখনা ্সামি- 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৪৯ 



গ্বানন্ত ঘের, জাননন্তুলিলিঃ | হত আক্হ্যহালকতেক হবানজুনমিনি: । হ্ষ্বানচ্ছহতাক 

জান হাচ্হণীঘ্ব: | তভন্তনী হাঁ জাস্টিব্ভ্তমিলিলাহায লবন্মজি-নুলি-সত্যঙ্থান্থলি- 

জালিনংনদন্ত্ুদিলিত্বনূ। হল যলুদ্ধিত্থিনুসব্যহ্যাহিক্ষনাহায লহভ্মতিন্বতন্তুনিতয 
সুতিআালিমত সংযহাততাহিকি মাক্যলিলি | 

অল্যদব্ষহ' নিশঅবী-_-ল্াঘআনীনি । প্রাাল বান ন্থাঞ্ুণ ভ্দাহার্ন গীল 

নালঘলিলি তব সতঘহান। লনবম্বসব্যহ্াভ্যাপ্রিমঅলান্ লুলতল্। জল্য- 

মতঘহাজীত লিকন্াবজ্বানূ, অজমূসানুষাহান॥এ২)। 

গ্রন্থকার বিশ্বনাথ প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের মধ্যে প্রথমেই প্রত্যক্ষ 

প্রমাণের স্বরূপ ব৷ পরিচয় বলিতেছেন। যেহেতু প্রত্যক্ষগ্রমাণ অন্যপ্রমাণের 

উপজীব্য । অন্যপ্রমাণসমূহ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন। অনুমান ও উপমান যে 

প্রতাক্ষের অধীন তাহ। সহজেই উপলব্ধি হয় । শব্প্রমাণও প্রত্যক্ষের অধীন। 

আগ্তবাক্যরূপ শবই প্রমাণ । যে ব্যক্তি বাক্যার্থ বিষয়ক যথার্থ প্রত্যক্ষজ্ঞান- 

বান্ হয় তাহাকেই আগ্তব্যক্তি বলে । অতএব প্রত্যক্ষের প্রাধান্য অব্যাহত । 

ইন্ত্রিয়জন্জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। অর্থাং ইন্ডরিয়ার্থসন্নিক্ষজন্য 
জ্ঞান প্রত্যক্ষ । এখনে ইন্দরিয়ার্থের অর্থাং চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘটাঁদি 
বিষয়ের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষের দ্বার উৎপন্ন ঘটাদির জ্ঞান ঘটাদির প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান। সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানকরণ প্রত্যক্ষ, এখানে প্রথম প্রত্যক্ষ শব জ্ঞানের 
বিশেষণ, দ্বিতীয় প্রত)ক্ষ শব প্রমাণের বিশেষণ এরূপ বুঝিতে হইবে । অতএব 
প্রত্যক্ষপ্রমাজ্ঞনের করণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়। অভিহিত। প্রত্যক্ষশবের 

বুংপত্তি তিন প্রকার--প্রতি অক্ষম্ প্রত্যক্ষমূ। প্রতিবিষয়ং প্রতি অক্ষম ইন্দরিয়ং 

অর্থাৎ বিষয়ং প্রতি গতং ইন্দ্িয়ং যন্মৈ প্রযোজনায় তৎপ্রত)ক্ষমূ এই বুযুৎংপতি- 
দ্বার জ্ঞানরূপ পরিদৃষ্ট হয়, যেহেতু জ্ঞানরূপ প্রয়োজনের জন্যই ইন্দ্রিয় 

বিষয়ের প্রতি গমন করে । (২) প্রতিবিষয়ং প্রতিগতং “বিষয় সন্নিকৃষ্ং ইন্ছরিয়ং”, 
এই ব্যুংপত্তি দ্বার! প্রত্যক্ষপ্রমাজ্ঞানের করণকে প্রত্ক্ষপ্রমাণ বলে। (৩) ষে 
বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয় গমন করে, সেই ইন্ড্রিয়সম্লিকৃষ্ট বিষয়কে প্রত্যক্ষ বলে। 

সেই প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞানের অসাধারণ কারণকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ কহে। 

মনের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন ইন্ট্রিয়ই স্ব-স্ব-গ্রাহা বিষয়ের প্রত্ক্ষসাধনে 
সমর্থ হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__যদিও সকল প্রকার জ্ঞান 
মনোরূপ-ইন্ট্রিয়জন্য হয়। বাহোত্তিয় প্রত্যক্ষস্থলে আত্মার সহিত মনের 

ংযোগ হয়, পরে মনের সহিত চক্ষুরাদি কোন একটি বহিরিজ্ঞিয়ের.সংযোগ 

১৫০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



হয় পরে সেই বহিরিজ্রিয়ের সহিত তদ্গ্রাহ্য বিষয়ের সংযোগ হইলে আত্মাতে 

সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় । আতত্মবৃতিজ্ঞানের কারণতাবচ্ছেদক 

ইন্জ্িয়তবুরূপেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, কিন্তু মনস্তরূপে জ্ঞানের উৎপতিি হয় না। 

এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__তথাপি যে জ্ঞানের প্রতি ইন্ড্রিয়ত্বরূপে 

ইন্জ্িয়সমূহের করণতা সেই জ্ঞানের চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ হয় ইহাই বিবক্ষিত 

অর্থ । কিন্তু ঈশ্বর প্রত্যক্ষ এই প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্য নহে। “ইন্ডদ্রিয়ের সহিত 

ঘটাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগাদি সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন নিব্বিকল্পক 

ব্যাভিচারশূন্য ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানই প্রত্যক্ষ” এই প্রত্যক্ষসূত্রে ঈশ্বরপ্রত্যক্ষের 
অলক্ষ্যতুই কথিত হইয়াছে বা জীবাত্মাপ্রত্যক্ষই লক্ষ্য বলিয়1 উক্ত হইয়াছে। 

পূর্বেবাক্ত প্রত্যক্ষসূত্রে-__“ইন্ত্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন ও অব্যভিচারি” এই ছুইটি 
পদগ্রহণ করিয়! প্রত্যক্ষের লক্ষণ হইয়াছে । আর অব্যপদেশ্য-_নিব্বিকল্পক ও 

ব্যবসায়াত্মক এই দুইটি পদ জ্ঞানের ভেদবোধক । ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের 

সংযোগাদিরূপসন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে। এই প্রত্যক্ষ 

সামান্ততঃ ছুই প্রকার- নিবিবিকল্পক বা নিধ্বিষয়ক ও সবিকল্পক বা সবিষয়ক। 

এখানে বিকল্প শবের অর্থ-বিশেষণ। বিকল্পয়তি বস্ত যং তদ্ বিকল্পকং 

অর্থাং কোন বস্তকে যে বিশিষ্ট করে সে বিকল্পক-__-বিশেষণ। নাস্তি বিকল্পঃ 

বিশেষণং যষ্য তদ্ নিব্বিকল্পকম্, বিশেষণপদবিহীন বস্তর স্বরূপমাত্রকে বিষয় 

করে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞ।ন নিব্বিকল্পক বলিয়৷ অভিহিত হয়। যেজ্ঞান স্বকীয় 

বিষয়ভূত পদার্থে কোন বিশেষণের সম্বন্ধকে অবগত করায় না, কেবলমাত্র উক্ত 

পদার্থের স্বূপকে বিষয় করে তাহাকেই নিব্বিকল্পক জ্ঞান বলে। জ্ঞানের 

বিষয়ীভূতবস্তর বাচক শবই জ্ঞানের প্রকাশের সহায়ক হয়। শবের দ্বারা 
সর্ববদ1 বিশিষ্ট বস্তই বোধিত হয়, অবিশিষ্ট-__বিশেষণবঞ্জিত বস্ত কদাপি শবের 

দ্বারা বোধিত হইতে পারে না । নিব্বিকল্পকজ্ঞান 'বিশিষ্ট বসন্তকে বুঝাইতে 
পারে না। সকল প্রকার বিশেষণহীন বস্তম্বরূপই নিধ্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় 

হয়। এইজন্য নির্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তর বোধক কোন শব না 
থাকায় কেহ নিবিব কল্পকজ্ঞানকে প্রকাশিত করিতে পারে না। ঘটশব দ্বার! 
ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট বোধিত হয়, ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ, ঘটত্বের জ্ঞান না হইলে ঘটের 

জ্ঞান হয় না। এইজন্য ঘট শব্দ ঘটত্বরূপ বিশেষণকে ন! বুঝাইয়! কদাপি ঘট- 

স্বরূপমাত্রকে বুঝাইতে পারে না । অথচ নির্বিবকল্পকজ্ঞানে ঘটত্বরূপ বিশেষণ- 
শূন্য ঘটস্বরূপমাত্রই বিষয় হয়। এইজন্য নিব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয় কোন 

প্রতাক্ষখণ্ডম্ ১৫১ 



শবের দ্বারা ব্যবহৃত হয় না। নিব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয়কে বুঝাইতে 

সক্ষম কোন শব্দ নাখোকায় নিধ্বিকল্পকজ্ঞান কোন শবের দ্বারা প্রকাশিত হয় 

না। যেমন অজ্ঞান শিশুবালকের কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়ার পরে 

সেই শিশু এ জ্ঞানকে অন্য ব্যক্তির নিকটে প্রকাশিত করিতে পারে না, 

সেইরূপ কোন ব্যক্তি নিব্বিকল্পকজ্ঞানকে অপরের নিকটে প্রকাশিত করিতে 

পারে না। অজ্ঞান শিশুব্যক্তির জ্ঞানে যেমন বিশেষণশুন্য বস্তপ্বরূপমাত্রই বিষয় 

হয়, নিঙিবকলকজ্ঞানেও সেইরূপ বিশেষণশূন্য বস্তত্বরূপমাত্রই বিষয় হয়। 

অতএব শব্দদ্বারা যে জ্ঞানের নির্বাচন করিতে পারা যায় না এবং বিষয়ের 

সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ামাত্র ঘটত্বাদি বিশেষণাদির জ্ঞান ন৷ হইয়া! বস্তর 

স্বরূপমাত্রই বিষয় হয় তাহাই নিব্বিকল্পকজ্ঞান। ইন্ড্রিয়ের সহিত বিষয়ের 

দৃষ্টি ব] সন্বন্ধমাত্রই “ইহ ঘট ইহ1 পট” ইত্যাকারক জ্ঞান হয় ন। কিন্তু “ইহ 

এই মাত্রই জ্ঞান হয়। 

সপ্রকারক জ্ঞান সবিকল্পকজ্ঞান বলিয়। কথিত । বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুকে 

গ্রহণকারীজ্ঞনই সবিকল্পকজ্ঞান। যে জ্ঞানে বিশেষণ, বিশেষ্য ও তাহার 

সম্বন্ধ বিষয় হয়, সেই জ্ঞানই সবিকল্পকজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। 

আর যে জ্ঞান কেবল বিষয়কে প্রক।শ করে সেই জ্ঞ।নকে ব্যবসায় বলে। 

ব্যবসায় নামক জ্ঞানকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম 

অনুব্যবসায় । ব্যবসায় জ্ঞানের উৎপত্তির পরক্ষণে উৎপন্ন হইয়া যে জ্ঞান 

ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশিত করে সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানই অনুব্যবসায় । প্রথমে-_ 

অয়ং ঘটঃ ইত্যাকারক ব্যবসায়াজক জ্ঞ/নের উৎপত্তির পরক্ষণে--অহং ঘটমিমং 

জানামি অথবা এতদ্ ঘটজ্ঞানবান্ অভং ইত্যাকারক অনুব্বসায় জ্ঞান উৎপন্ন 

হয়। এই জ্ঞানে মনরূপ অন্তরিক্দ্রিয়ই সন্নিকর্ষের আশ্রয় । ব্যবসায়জ্ঞান- 

প্রত্যক্ষে আত্মমনঃসংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ হয়। এই সন্নিকর্ধ হইল লৌকিক 
সন্নিকর্ষ। ব্যবসায়াত্মকঘটাদিজ্ঞান নিজে অপ্রকাশিত থাকিয়াই ঘটকে 

প্রকাশিত করে। এবং পরক্ষণে উৎপন্ন অনুব্যবসায় জ্ঞান এ ব্যবসায়জ্ঞানকে 

প্রকাশিত করে। 

অথবা যে জ্ঞানের করণ অন্য জ্ঞান নহে তাহাই প্রত্যক্ষাত্কজ্ঞানের করণ । 

অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান,উপমিতিতে সাদৃশ্যজ্ঞান, শাববোধে পদজ্ঞান ও স্মৃতিতে 

অনুভব করণ হয় বলিয়া অনুমিতি প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় 
না। এই প্রত্যক্ষের লক্ষণ জীবাত্মাপ্রত্যক্ষও ঈশ্বর-__( পরমাত্ম )-প্রত্যক্ষ এই 

১৫২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



উভয়নবিধ প্রতাক্ষেই আছে। পরামর্শ-জন্য অর্থাৎ পরামর্শজ্ঞান হইতে উৎপন্ন- 

জ্ঞানকে অনুমিতি বলে। যদিও পরামর্শের প্রত্যক্ষাত্মকঙ্তান ও পরমার্শের 

ধ্বংসাদিবপজ্ঞান পরামর্শজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি পরামর্শজন্য অথচ 
হেতুর অবিষয়ক অর্থাৎ হেতু যে জ্ঞানের বিষয় হয় নাই সেই জ্ঞানই অনুমিতি। 

পরামর্শের প্রত্যক্ষাদিতে যেমন পরামর্শ বিষয় হইয়াছে, সেইরূপ পরামর্শের 

ঘটক হেতৃভৃত ধূমও বিষয় হইয়াছে । অতএব পবামর্শপ্রত্যক্ষাদি পরামর্শজদ্য 
হইলেও পরামর্শজ্ঞান হেতুভৃতধুমবিষয়ক হওয়ায় পরামর্শপ্রত্যক্ষাদিতে অনুমিতি 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। যদি বল কদাচিদ্ ধুমবান্ পর্বতে বহিনমান্ 

ইত্যাকারক অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানে পক্ষতাবচ্ছেদ করূপে হেতৃভৃতধূমবিষয় হওয়ায় 
এই অনুমিতিতে উক্তানুমিতি লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । এবপ বলিতে পার ন1। 

কারণ পরামর্শজন্য অথচ হেতুর অবিষয়ক যে অনুমিতিজ্ঞান, সেই অনৃমিতি- 
জ্ঞানে বর্তমান যে অনুভবত্বব্যাপা অনুমিতিত্বজাতি তাদৃশজাতিমত্বই পরামর্শজন্য 

হেত্রবিষয় কজ্ঞানবপানৃমিতিলক্ষণের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ । ধূমবান্ 

পব্বতো। বহ্িমান্ ইত্যাকারক ভেতুবিষয়কানুমিতিতেও তাদৃশজাতিমত্ব ( অনু- 
মিতিত্ববত্ব) থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। অনুমিতিভেদে ব্যাপ্তির ভেদবশতঃ ধুম- 
লিঙ্গকবহযনমিতিতে ধুমনিষ্ঠ ব্যপ্তিকরণতা থাকিলেও ভন্মলিজ কবহৃত্যনুমিতিতে 

ধূমনিষ্ঠ ব্যাপ্তিকরণত] না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত 
গ্রন্থকার বলিতেছেন--“অথব1” ইত্যাদি গ্রন্থ । যে জ্ঞানের ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ 

হয় সেই জ্ঞানই অনুমিতি বলিয়া! অভিহিত হ্য়। এইভাবে সাদৃশ্যজ্ঞান যে 

জ্ঞানের করণ হয়, সেই জ্ঞানই উপমিতি। পদজ্ঞান যে জ্ঞানের করণ হয় 

সেই জ্ঞানই শাববোধ । 

প্রকৃতপক্ষে যে কোন একটি অনুমিতিব্যক্তি গ্রহণ করিয়৷ সেই অনুমিতি- 

ব্যক্তিতে বর্তমান অথচ প্রত্যক্ষে অবর্তমান যে অনুমিতিত্ব জাতি তাদুশজাতি- 
মতই অনুমিতিত্ব। এইরূপ যে কোন একটি প্রত্যক্ষব্যক্তি গ্রহণ করিয়া! সেই 

প্রত্যক্ষব্যক্তিতে বর্তমান অথচ অনুমিতিতে অবর্তমান যে প্রত্যক্ষত্ব জাতি, 
তাদ্ুশজাতিমত্ত্ই প্রত্যক্ষত্ব। এবং যে কোন একটি উপমিতিব্যক্তি গ্রহণ 

করিয়। সেই উপমিতিব্যক্তিতে বর্তমান অথচ প্রত্যক্ষে অসমবেত যে উপমি তিত্ব- 
জাতি, তাদৃশজাতিমত্বই উপমিতিত্ব । এবং যে কোন একটি শাব্বোধব্যক্তি 

গ্রহণ করিয়! সেই শাব্ববোধব্যক্তিতে বর্তমান অথচ প্রত্যক্ষে অসমবেত যে 
শাব্ববোধত্ব বা শাবত্ব জাতি তাদৃশ জাতিমত্বই শাবববোধত্ব বা শাবত্ব। 

প্রত্যক্ষথণ্ডম্ ১৫৩ 



গ্রন্থকার অনিত্য বা জদ্প্রত্যক্ষের বিভাগ বা ভেদ দেখাইতেছেন-_ 

“আ্বাণজাতি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । গ্রাপজ, রাসন, চাক্ষুষ, ম্পার্শন, শ্রাবণ 

ও মানস এই ছয়প্রকার জন্বাপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ বিভাগের মধ্যে ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ 

বা নিত্যপ্রত্যক্ষের কথা উল্লিখিত না হওয়ায় ন্যুনতা হয় নাই। যেহেতু 
পৃব্বকথিত “ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষোৎপন্ন” ইত্যাদি গৌ'তমসৃত্রানুসারেই অনিত্য- 
প্রত্যক্ষ নিরূপিত হইয়াছে । 

ব্যাপকীভূত অনৃভবত্বজাতির ব্যাপ্যজাতি চারিপ্রকার বলিয়! প্রত্যক্ষ, 

অনুমিতি, উপমিতি ও শাববোধ এই চারিপ্রকার অনুভব। এই চারিপ্রকার 

যথার্থ অনুভব প্রম! বলিয়! অভিহিত হয়। প্রম। চারিপ্রকার বলিয়। প্রমার 

করণও চারিপ্রকার | প্রমার করণকে প্রমাণ বলে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান 

ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণ। কাধ্যমাত্রই অনেক কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। 

সেই কারণকৃটকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। কতকগুলিকে সাধারণ কারণ 
এবং কতকগুলিকে অসাধারণ কারণ বলা হয়। কাধ্যমাত্রের প্রতি কারণই 

সাধারণ কারণ বলিয়া কথিত হয়। ঈশ্বর, ঈশ্বরীয় জ্ঞান, ঈশ্বরীয়-ইচ্ছা, 

ঈশ্বরীয়-প্রযত্, কাল, দিক্, অদৃষ্ট-ধর্শ ও অধর্ম, ও তংতৎকাধ্যের প্রাগভাব 

এই আটটি কাধ্যমাত্রের প্রতি সাধারণ কারণ বলিয়৷ গণ্য। সাধারণ কারণ 

ভিন্ন যাবতীয় কারণই অসাধারণ কারণ বলিয়! পরিগণিত হয় । 

সাধারণ কারণসমূহের কাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ন কাধ্যত্ব। আর অসাধারণ 

কারণসমূহের কাধ্যতাবচ্ছেদকধরন্মব পটত্ব ও ঘটত্বাদি। কুস্তকার, কপাল, দণ্ড, 
সূত্র প্রভৃতি ঘটের প্রতি অসাধারণ কারণ। এবং তন্তবায়, তস্ততুরী প্রভৃতি 
পটের প্রতি অসাধারণ কারণ। অসাধারণ কারণমাত্রই করণ বলিয়। স্বীকৃত 

হয় না। কিন্তু “ব্যাপারবদ্ অসাধারণং কারণং করণং" অর্থাং যে অসাধারণ 

কারণটি ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া! কার্য্যের কারণ হয় সেই অসাধারণ কারণই করণ 

বলিয়! কথিত হয় । যেমন দণ্ডাদি কপালছ্বয়ের সংযোগ দ্বার! ঘটের প্রতি কারণ 

হয় বলিয়া! দণ্ডচক্রাদি ঘটের করণ বলিয়া গণ্য হয় এবং এখানে কপালদ্য়- 

সংযোগকে ব্যাপার বলে। সেইরূপ তুরী প্রভৃতি তন্তসংযোগের দ্বারা পটের 
প্রতি কারণ হয় বলিয়া তুরী প্রভতিকে পটের করণ বল] হয় এবং এখানে 
তস্তসংযোগকে ব্যাপার বল হয়। ব্যাপারের লক্ষণ “তজ্জম্যত্বেসতি তজ্জন্য 

জনকে। হি ব্যাপারঃ”। ঘটস্কলে কপালদ্বয় সংযোগ, দণ্ডাদিজন্য হইয়া, 

দণ্ডাদিজন্য যে ঘট, সেই ঘটের জনক হইয়াছে । এই নিমিত এখানে 

১৫৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



কপালছয়সংযোগ ব্যাপার বলিয়! কথিত হয়। এইভাবে অন্যত্রও বুঝিতে 
হইবে ॥ ৫২ ॥ 

পাতা শীন্বববী বাল্লী বাল্লংনাহিহদি জুন: | 
বিঘা হী হঅক্লাাংলতা হাল্ছীদ ল আত: ৭২) 

ত্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, শ্রবণ, ত্বক ও মন এই ছয়টি ইন্দ্রিয়-হেতু প্রত্যক্ষ- 

জ্ঞানও ছয়প্রকার হয় একথা পূর্ববকারিকায় কথিত হইয়াছে । এখন কোন্ 

কোন্ ইন্ড্রিয়ের কোন্ কোন্ বস্ত প্রত্যক্ষের গ্রাহাবিষয় একথাই বিশ্বনাথ 

এখন বলিতে আরম্ভ করিতেছেন । গন্ধ, গন্ধত্ব ও সৃরভিত্ব প্রভৃতি বস্তুসমূহ 
দ্রাণেন্্রিয়ের প্রত্যক্ষগ্রাহ্যবিষয় অর্থাং দ্বাণেক্ত্রয়ের দ্বারা উহাদের ঘ্রাণজ 

প্রত্যক্ষ হয়। সেইরূপ রস ও রসত্ব প্রভৃতি বস্তুসমূহ রসনেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ- 

গ্রাহবিষয় অর্থাৎ রসনেক্র্িয়ের দ্বারা উহাদের রাসন প্রত্যক্ষ হয়। এবং 

শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব ও শব্বত্ব প্রভৃতি বস্তসমূহ প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় অর্থাং 
শ্রবণেক্দিয়ের দ্বারা উহাদের শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয় ॥ ৫৩ ॥ 

লাতভখনি | বাল্ব হলি সাঙ্থা হত্যখ:। বাল্ঘতনাহিহিলি আহিিহানূ ভতলিতনাবি 
ঘহিসঙ্থঃ | বাল্ঘভয চতযহাকজানু লহন্ভিজালিহদি সন্হ্যা | বাল্ঘ্াগঘ-মনতীন্ত লাভ 
ল ভামগ্র্মলিলি নী্ঘমূ। লখা হ্অহথলি। হ্যজান্তিহ্রিন হত্যখখ্: । লিখা হাভহীগনি 

হাল্ছুতন্াহিিহ্থিল: | বাল্নীেহনীতু্ূলী শীষ: ॥এ২॥। 

গোচর শব্দের অর্থ-_ গ্রাহ্য অর্থাং প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয় ৷ গন্ধত্বাদি এখানে 
আদি শবের দ্বারা স্বরভিত্ব ও অস্ুরভিত্ব প্রভৃতি গৃহীত হয়। ভ্রাণেন্দ্িয়ের 
দ্বারা গন্ধের ঘ্রাপজপ্রত্যক্ষ হয় বলিয়া গন্ধরৃত্তি গন্ধত্বজাতিরও ঘ্াপজ প্রত্যক্ষ 

হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে গুণ গৃহীত হয় সেই গুণের নাম গন্ধ। গন্ধ 

দুই প্রকার--স্বরভি ও অস্ুরভি । গন্ধ পৃথিবীতেই থাকে অন্য দ্রব্যে থাকে না । 
কিন্ত পাথিব দ্রব্যের সহিত জল ও বায়ুর সংযোগ হওয়ায় তদাশ্রিত গন্ধ,জল ও 
বায়ুতে প্রতীত হয়। গন্ধমাত্রই অনিত্য। পৃথিবীতে আশ্রিতগন্ধকে দ্রাণেন্ড্রিয় 
প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু গন্ধাশ্রয় পৃথিবীকে ঘ্রাণেক্িয়ের প্রত্যক্ষ 
করিবার সামর্থ্য নাই, যেহেতু গ্রাণেন্দ্রিয় কোন পদার্থের নিকট গমন করে না, 
পরস্ত দ্রব্যরৃতি গন্ধ ঘ্রাপেন্দ্রিয়ের নিকটে আগমন করে বলিয়াই ঘ্রাণেক্জিয়ের 
দ্বারা গন্ধ গৃহীত হয়। এবং পরমাণু ও দ্বাগুকগত গন্ধ ভ্রাণেন্তিয়ের দ্বার! প্রতাক্ষ 
হয় না, যেহেতু উক্ত গন্ধ ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় নহে। অন্যান্য গন্ধ ঘ্রাপজ 
প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় । গন্ধ হইল ব্যাপ্যবৃতি গুপপদার্থ। সুতরাং ব্যাপ্যবৃতি-গুণের 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৫৫ 



আশ্রয্নীভূত দ্রব্যে তং তংজাতীয় গুণ থাকিতে পারে না এবং গন্ষের অভাবও 

থাকিতে পারে না। গুণ হইল আশ্রিত-পদার্থ, অতএব আশ্রয় নিরপেক্ষ 

হইয়! কোন গুণই থাকিতে পারে না । যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে 

ব্য।প্ত করিয়৷ থাকে, তাহাদের নিজ নিজ আশ্রয়ে নিজের অভাব থাকে না 

বলিয়। সেই গুণসমূহ ব্যাপ্যবৃত্তি-গুণ বলিয়া গণ্য হয় । যেমন রূপ, রস ও গন্ধ 

প্রস্তাতি গুণসমূহ ব্যাপ্যবৃত্তি। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত 

করিয়। থাকে না, এবং যাহ!দের নিজ নিজ আশ্রয়ে নিজের অভাব থাকে, সেই 

সকল গুণ অব্যাপ7বৃত্তি বলিয়া কথিত হয়। যেমন সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান ও 

শব্দ প্রভৃতি অব্যাপ্যবৃত্তিগুণ বলিয়া পরিগণিত হয়। যে রপাদিগুণের 

আ-শ্রয়ভূতদ্রব্যে পরম মহং পরিমাণ নাই, সেই দ্রব্যাশ্রিতগুণের প্রত্যক্ষ হয় না। 

এইজন্য পরমাণু ও দ্বণুকের রূপ।দি অনুভ্ভূত বলিয়। প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয় নহে । 

যে গুণ রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় সেই গুণের নাম রস। রস ছয় 

প্রকার-__ মধুর, অল্ন, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত । হরীতকী ভক্ষণের পর 

জল পান করিলে জলীয় মধুর রস উপলব হয়। হরীতকী দ্বারা দোষশূন্য 

হইলে জলের মধুর রস আম্বাদিত হয়| রস পৃথিবী ও জলে থাকে । অন্য দ্রব্যে 

রস থাকে না। পাধিব পরমাণুগত ও জলীয় পরমাণুগত রস নিত্য, তদ্ভিন্ন 
রস অনিত্য। 

সেইরূপ রসত্বাদি সহিত রস রসনেন্দ্রিয়ের দ্বার রাসনপ্রত্যক্ষের যোগ্য- 

বিধয় হয় । এবং শব্বত্বাদি সহিত শব শ্রবণেক্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রাবণপ্রত)ক্ষের 

যোগ্যবিষয় হয়। উদ্ভৃতযোগ্যরূপাদিবিশিষ্ট পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্ত 

অনুভ্ভতরূপাদিবিশিষ্ট বস্ত অতীন্দ্রিয় বলিয়। প্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় হয় না। যে 
সকল গুণে অনুভ্ভতত্ব জাতির অভাব থাকে সেই সকল গুণ উদ্ভূত। গন্ধ ও রস 

উদ্ভূত বলিয়। বুঝিবে ॥ ৫৩ | 

শক বন লন্রলভ্ঘ শীল্লহী লল্সাণি বনলল্বি ুন্তঁভত | 

নিমালা-ঁঘীবা-নহা-হব-লননত্ন নবিলাতামৃন্লন্ 1158] 

ক্ষিনা আলি মীবননুলি জললানত্ত্র লাকা | 

মল্লাবি লহজ্নল্নাহাীন্কীভু,-ভনঘী: 4৭ | 

এখন চক্ষুরিক্ট্রিয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় বলিতেছেন-_-উত্ভৃতরূপ 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয়। “চক্ষ্মাত্রপ্রত্যক্ষযোগ্য জাতিমদ্গুণত্বং বূপত্বম্” । 

১৫৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অর্থাৎ চক্ষুরিজ্্িয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ যোগ্য জাতির আশ্রয় যে গুপপদার্থ তাহার 
নাম রূপ। উক্ত রূপলক্ষণে গুণশব্দ সন্নিবিষট না হইলে প্রভাত্বজাতির আশ্রয়- 
ভূতপদার্থে প্রভাতে বূপলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইত। প্রভ] গুণ পদার্থ নহে 
বলিয়! গুণশব্দনিবেশে উক্ত অতিব্াপ্তি হইল না। শাত্র শবের দ্বারা মনোভিন্ন 

ইন্ড্রিয়ের ব্যাবৃত্তি হইয়াছে, যেহেতু মনঃসংযোগ ব)তীত কোন বন্তর প্রত্যক্ষ 

সম্ভব হয় না। এবং উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট সকলদ্রব্য চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য- 

বিষয় হয়। প্রত্যক্ষ যোগ্য পদার্থে বা দ্রব্যে বর্তমান পৃথকৃত্ব, সংখ্য1, বিভাগ, 

সংযোগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্্েহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ, ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় ইহারাও 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয়। চক্ষুরিত্দ্িয়, আলোক ও উদ্ভৃতরূপের সংযোগ- 

দ্বার! প্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া! থাকে অর্থাং আলোক সংযোগ 

ও উদ্ভূতরূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে কারণ হয় ॥ ৫৪-৫৫ | 

শল্পবরদমিনি | পীচ্লীচ্নাহী অন্তুহনুলক্ধনলিলি ল লল্সত্যহাদূ। লহ্লল্তি 
ব্মূনকণনল্নি । আপুনি ! দুখ্রক্ততাহ্কিলণি যীব্য্যক্িঘ্বনিলযা লীযম্। লাহ্হা: 

বীন্যনক্তিন্ুলি: । আঙ্্যযাঁযযংবলল কল? লহাহ্_মুন্তালীলি। আলীক্ক-অীহা 
শন্নূলজঘত্ব ন্নাধ্যন্সত্যহী ক্জাআন্। লগ দল্যন্বাঙ্া সলি লষী: অলনাঅন্রন্বল্ীল 

কাহার, লনমঅননল-ভনাছি সত্য সনি ভনাসণজননাঘ-ভচ্ল্ট্ীন, লল্য-ঘলবল- 
বলনলভঘ ভনতলাই: সব্যহী হনাসযঅলন্বলঘলনাযঅঃন্ন্ইনিলি ॥4৪-এ। 

উদ্ভৃতরূপ ইত্যাদি। উদ্ভৃতরূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় । গ্রীষ্ম ও 

উম্মাপ্রভৃতিতে অনুদ্ভূতরূপ থাকে বলিয়! উহার] চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় 

নহে। তদ্বন্তি অর্থাৎ উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট দ্রব্য চাক্ষৃষপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। 
পৃথকৃত্ব প্রভৃতি গুণসমূহও প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যে বর্তমান করে বলিয়] উহারা_ 

এ গুণসকল চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া বোধিত হয়। তাদৃশ অর্থাৎ 

চাক্ষষপ্রত্যক্ষের যোগ্যদ্রব্যবৃত্তি ষে ক্রিয়া, জাতি ও সমবায়, সেই ক্রিয়াদি- 
পদার্থ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। পৃথক্ত্বাদিগুণসমূহের কেমন করিয়া 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যতা সমুৎপন্ন হয়, সেই কথাই বিশ্বনাথ বলিতেছেন__ 
“গৃহাতি” ইত্যাদি গ্রশ্থের দ্বারা । আলোক সংযোগ ও উদৃভূতরূপ যে দ্রব্যে 
সমবেত হয়, সেই দ্রব্যবৃত্তি পৃথকৃত্ব, সংখ্যা, বিভাগ, সংযোগ, পরত্ব, অপরত্ব, 

স্লেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ, ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় এই সকল বস্তুর বা পদার্থের 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যত৷ উৎপন্ন হইয়া উহার! চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া 
পরিগণিত হয় । যেহেতু আলোক সংযোগ ও উদ্ভৃতরূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে কারণ 

প্রত্যক্ষখণ্ডমূ ১৫৭ 



হয়। সেই চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের মধ্যে দ্রবোর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি আলোক- 
ংযোগ ও উত্তৃতরূপ সমবায় সম্বন্ধে কারণ হয়। আলোকসংযোগ ও 

উদ্ভূতরূপ সমবায়সম্বন্ধে. দ্রব্যরূপবিষয়ে থাকে । আর বিষয়প্রত্যক্ষের প্রতি 

বিষয়তাসন্বন্ধে বিষয় কারস-হয় । এই নিমিত আলোকসংযোগও উত্তৃতরূপের 
আশ্রিতপদার্থপ্রত্যক্ষের প্রতি সেই পদার্থই বিষয়তাসম্বন্ধে জনক হয়। 

অতএব অন্ধকারে দ্রব্যাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু সেখানে আলোক 

সংযোগ থাকে না এবং উত্ভতূতরূপের অভাববশতঃ পিশাচাদিরও প্রত)ক্ষ হয় 

না। দ্রব্সমবেতরূপাদিপ্রত্ক্ষের প্রতি আলোকসংযোগও উদ্ভূতরূপ 

স্বাশ্রয়সমবায়সন্বন্ধে কারণ হয় । বরূপরসাদিবিষয় প্রত্যক্ষের প্রতি রূপরসাদি, 

বিষয়তাসম্বদ্ধে কারণ হয়। এখন বি্ষয়তাসম্বন্ধে রূপরসাদি-বিষয় প্রত্যক্ষ 

যখন বূপরসাদিবিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, তখন রূপরসাদি, আলোকসংযোগ 

ও উদ্ভূতরূপের আশ্রয়ভূত দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে সমবেত হওয়ায় আলোক- 

সংযোগ ও উদ্ভৃতরূপ" স্বাশ্রয়সমবায়সন্বন্ধে বূপরসাদিতে বর্তমান থাকিয়া 

দ্রব্যসমবেত রূপরসাদি প্রত্যক্ষের প্রাতি কারণ হয় । 

দ্রব্যসমবেত (রূপ ) সমবেতরূপত্বাদির প্রত্যক্ষের প্রতি আলোকসংযোগ 

ও উদ্ভূতরূপ স্বাশ্রয়সমবেতসমবায়সন্বদ্ধে কারণ হয়। অর্থাৎ বূপত্বাদি, 
আলোকসংযোগ ও ডউদ্ভূতরূপের আশ্রক্নভূত দ্রব্যে সমবেত-_সমবায় সম্বন্ধে 

বৃত্তিমান রূপাদিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়। স্বাশ্রয়সমবেতসমবেত বা 

দ্রব্যসমবেতসমবেত পদের দ্বার। বূপত্বাদি গৃহীত হয়, আলোকসংযোগ ও 
উদ্তভতরূপ স্বাশ্রয়সমবেত-সমবায় গন্বদ্ধে রূপত্বাদিতে বর্তমান থাকিয়া 

রূপত্বাদি চাক্ষষগ্রত্যক্ষের প্রতি কারপ হয় ॥ ৫৪-৫৫ | 

তল তহাননু লর্ শীং: জীওঘি তন্ন: । 
কনাল্যম্বহীনী মীব্ৰ কনমঙ্গাদি ভ্কাততান।1৭থ।। 

ষে গুণটি কেবল ত্বগিক্ভ্রিয়ের দ্বার! গৃহীত হয়, অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত 
হয় না, সেই গুণটিকেই স্পর্শ বলিয়া! অভিহিত কর] হয় । এইস্পর্শ গুটি 

পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যে থাকে । স্পর্শ তিন প্রকার-_ 
শীতম্পর্শ, উ্স্পর্শ ও অনুষ্ণাশীতস্পর্শ। আবার অনুষ্ণাশীতস্পর্শ দবই প্রকার-_ 

পাকজ ও অপাঁকজ । শীতলম্পর্শ জলে থকে । উষ্ণস্পর্শ তেজে থাকে । 

পাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ পৃথিবীতে থাকে এবং অপাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ 

রি ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



বায়্তে থাকে । পৃথিবীবৃতিম্পর্শ পাঁকজ বলিয়া পাধিব স্পর্শমাত্রই অনিত্য। 
জলীয়, তৈজসীয় ও বায়বীয় পরমাণুর স্পর্শ নিত্য । দ্বণুকাদি দ্রব্যের স্পর্শ 
অনিত্য। পরমাণুর ও ছ্যণুকের স্পর্শ, ঘ্রাণ, রসন, চক্ষু ও ত্বক এই চারিটি 

ইন্দ্িয়ের স্পর্শ অতীন্ড্রিয় বা ত্বগিক্দ্িয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় নহে । রূপ, রস, 

পান্ধস ও স্পর্শ এই চারিটি গুণ-_মহং পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে 

বৃত্তিমান্ হইয়1 উদ্ভূত হইলে প্রত্যক্ষযোগ্য বিষর হয়। এই নিমিতই বিশ্বনাথ 
কারিকায় বলিতেছেন-_ উত্তৃতম্পর্শবিশিষ্ট ও উদ্ভূতস্পর্শ ত্বগিন্ত্রিয়ের প্রত্যক্ষ 

যোগ্য বিষয় হয়। রূপ ও রূপত্ব নীলত্বাদিভিন্ন যাহা! চাক্ষষপ্রত্যক্ষের 

যোগ্য বিষয়, তাহা ত্বগিক্কিয়েরও প্রত্যক্ষ ষোগ্যবিষয় । চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের মত 

ত্বগিক্দিয়জন্যদ্রব্যপ্রত্যক্ষেও উদ্ত্বৃতরূপই কারণ, কিন্ত অনুভ্ূতরূপ কারণ 

নহে ॥৫৬॥ 

ভক্পংবীলি। ভরু.ল-জ্নহাঅব্তত্য জন্থী বীন্বংঃ | ভীওি ভক্প-নঙ্নহাগনি হ্মহালাহি 
অনিল: । ফ্ঘাল্মহিলি। ফনলিল্ল কনততাহিমিল্ল ঘন নগ্থুনী আীয্য, নু. ্ববিলিল্য- 

জ্যাদি পাঙ্ভান্ | লখান্ন দৃখন্ত-্অভনাহ্তী হী লঞ্গ্রনন্তা ঘুআা তা", ঘর ক্লিঘাআালঘী 

যীম্যন্থলঘহন্ন, বি তন্বা পান্থ হত্যধরঃ। অনাদি তমিন্রিযজল্য-লরজ্স-সতযহীগণি ক 

ক্জাহআমূ। লখান্ শহ্থিহিন্লিযঅল্য-রহঘসত্যহ্থী ভন ভ্কাহআেম্ | লশীনাভন্ত- অহ্থিহিল্িয 

অল্য-্রন্মসতমহানাল হণ ল ল্কাহতম্, সমাআামালালু। কিন্তু ব্বান্তুসসংচ্ী হঘমূ, 
ভবাহালসনহী ভ্বহাঁ; কাহআম্, অল্তরয-ভ্ঘলিইক্ান্। অহ্থিহিন্রিযথঅল্যলভ্যসত্যহাদাঈ 

কি ক্কাহআলিনি নু? ল ক্ষিদ্বিন, আব্দান্থুলি-হাহমিজা-নিহীনযুশনতন না সমীজল্কনতন্তু । 
ভনহ্স কাহআন ঘাঘ্লিলি স্বল্প । ত্রাযীভতঅবিলিিধলাসহআসঅক্লান। হচ্ভানজিহিলি- 

ন্, শল্প.নভ্নহা ঘৃত জাঘত্রান্ ভ্ডাহ্তনভ্ত্ত | সমাধা অসতঘহাতন ভ্ত হস্গ্াভিহিতিন কি 
ল হান? লহলানু সমাঁ নহঘার্দীলিতহ ভাস হঘবহামীলি সংঘ অজ্মলাহ্ ভাধীকদি 

স্ঘহাত জলন্ত । ন্িহিন্ছিযজল্য-রভ্স-সত্যহালাস ল কনহ্গ, ললা জ্দযহ্ত 

ইন্তববনূ। শান্তু-সনমাইক্ষতত গৃষ্কান ঘন, হ্বতছ্িহ জিংআাহিকনণি, নন্থিনু অভ্যানব্মাতাহা 

নী হানাহিজ্যান্ত: ॥4৫॥ 

উদ্তৃতম্পর্বিশিষ্ট দ্রব্য ত্বগিজ্ঞিয়ের বিষয় অর্থাং স্পার্শন প্রত্যক্ষের যোগ্য 

বিষয়। স্পর্শত্বাদি সহিত উদ্ভূত স্পর্শও ত্বগিক্ত্িয় জন্য স্পার্শনপ্রত্যক্ষের বিষয় 
বলিয়া! পরিগণিত হয় । রূপভিন্ন ও রূপত্বপীতত্বাদিভিন্ন যে সকল পদার্থ 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয়, সেই সকল পদার্থ ত্বশিজ্তিয়জন্ত স্পার্শনপ্রত্যক্ষেরও 
যোগ্যবিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তথাচ--পৃথকৃত্ব ও সংখ্য! প্রড়াতি যে 
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সকল চতুর্দশ গুণ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের,যোগ্য বিষয় বলিয়া পূর্বেব কথিত হইয়াছে 
এবং চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য ব্যক্তিতে বর্তমান ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় চাক্ষুষ” 
প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে তাহার! অর্থাৎ পৃথকৃত্বসংখ্যাদি চতুর্দশ 
গুণ এবং তাদৃশ ক্রিয়া) জাতি ও সমবায় ইহার! সকলেই ত্বগিন্দ্রিয়জন্ স্পার্শন- 

প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়] গ্রহণীয় । এখানেও অর্থাৎ ত্বগিক্ত্রিয় জন্য দ্রব্যপ্রত্যক্ষেও 

রূপ কারণ। ত্বগিক্ড্রিয়জন্তদ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি স্পর্শের কারণত্ব এবং 

চক্ষুরিক্র্রিয়জন্তদ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি রূপের কারণত্ স্বীকৃত হইলে গৌরব হয় 
বলিয়া লাঘববশতঃ বহিরিক্ড্িয় জন্বাদ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি রূপের কারণতা স্বীকার 

করাই উচিত। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“তথ1চেতি”, গ্রন্থ । বহিরিক্দ্রিয় জন্য 

দ্রব্যপ্রত্যক্ষে রূপ কারণ । এই প্রাচীনমতে বায়ুস্পর্শের প্রত্যক্ষ হইলেও বায়ুর 
প্রত্যক্ষ হয় না, যেহেতু বামুতে রূপ নাই, কিন্তু বায়ু অনুমেয় হয়। কিন্তু নবীন 

নৈয়ায়িকগণ বলেন--বহিরিক্ড্রিয়জন্দ্রব্যপ্রত্যক্ষমাত্রে রূপকে কারণ বলিয়া 

স্বীকার করা যায় না, যেহেতু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না অর্থাৎ 

বাম্তে উদ্ভূতরূপের অভাব থাকিলেও বামুর স্পার্শনপ্রত্ক্ষের উপপত্তি হয় 
বলিয়া তোমার--প্রাচীন কথিত অন্বয়-ব্যতিরেকের অভাব পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু 

রূপ থাকিলে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়, রূপ না থাকিলে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না এবং স্পর্শ 

থাকিলে স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হয়, স্পর্শ না থ।কিলে স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হয় না এইরূপ 

অন্বয্ন-বতিরেকবশতঃ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি রূপ কারণ এবং স্পার্শনপ্রত্যক্ষের 
প্রতি স্পর্শ কারণ হয়। তোমার মতে- প্রাচীনমতে স্পর্শ থাকিলে বামুরও 
স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হইয়াই থকে সুতরাং বামু অনুমেয় নহে। 

প্রাচীন নৈয়ায়িকের আশঙ্কা-যদি বল বহিরিক্ত্রিয় জন্য-দ্রব্যপ্রত্যক্ষমাত্রে 

কোন্ বস্তু কারণ হইবে? কোন্ বস্ত কারণ হইবে না? অর্থাং কাধ্যাভাবের 

প্রতি কারণাভাব প্রযোজক এবং আকাশাদিতে বহিরিক্্িয়জন্যপ্রত্যক্ষাভাবে 

রূপাভ।ব ও স্পর্শাভাব প্রযোজক বলিয়। স্বীকৃত হইলে গৌরব হয়। কিন্তু 

বহিরিক্ত্রিয়জন্য পদার্থপ্রত্যক্ষে রূপমাত্র কারণরূপে স্বীকৃত হইলে বহিরিক্ত্িয় জন্য 

পদার্থগ্রত্যক্ষাভাবে লাঘববশতঃ একই বূপাঁভাবকে প্রষোজকরূপে স্বীকার করা 

উচিত । এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন__আত্মাতে অবর্তমান শব্বভিম্ন বিশেষ- 

গুণবত্ব উক্ত প্রত্যক্ষে প্রযোজক-_-কারণ হউকৃ। আত্মাতে অবর্তমান শব্দভিন্ন 

বিশেষগুণাপেক্ষা রূপ লঘু বলিয়। রূপ কারণরূপে স্বীকৃত হইলে লাঘব হয়। 

অতএব তোমার মতে বহিরিক্ভ্রিয়জন্ত দ্রব্য প্রত্যক্ষাভাবে আত্মাবৃত্িশব- 
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ভিন্ন বিশেষ গুপাভাব প্রযোজক হয় আর আমার মতে কিন্তু উদ্ভৃতরূপাভাব 

প্রযোজক । অতএব লাঘববশতঃ রূপ কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় । নবীনগণ 

বলেন--এরূপ বলিতে পার না। কারণ রূপের প্রত্যক্ষে কারণত্ব স্বীকার 

করিলে বায়ুতে রূপ ন! থাকায় ত্বগিক্ত্িয়ের দ্বারা বায়ুর স্পার্শনপ্রত্যক্ষের 
অন্পপত্তির আপত্তি হয় । যদি বল বায়ুর তাদৃশপ্রত্যক্ষের অনুপপত্তি আমার 

অভিলষিত বন্ত, কারণ শব্দাদিহেতুর দ্বারা বায়ু অনুমিত হয়। এরূপ উক্তি 

অযুক্তি বলিয়া গণ্য হয়। যেহেতু লাঘববশতঃ উদৃভূতস্পর্শই বহিরিক্ত্িয়জন্ত 

দ্রব্যপ্রত্যক্ষে কারণ বলিয়! স্বীকৃত হউকৃ। প্রভাতে উত্ভৃতস্পর্শের অভাববশতঃ 

প্রভার প্রত্যক্ষাভাবের আপত্তি ই$ বা অভিলধিত বলিয়া স্বীকৃত হয় না কেন ? 

অতএব “প্রভাং পশ্যামি” ইত্যাকারক প্রভাবিষয় কচাক্ষষপ্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের 

মত “বাম়ুং স্পূশামি” ইত্যাকারক বাম্ৃবিষয়ক জ্ঞানের সম্ভব হয় বলিয়। বাম়ুরও 

প্রত্যক্ষ অবশ্যই সম্ভব হয়। স্বৃতরাং'বহিরিক্ট্রিয় জন্য দ্রব্যপ্রত্যক্ষমাত্রে দপ কারণ 

নহে বা স্পর্শও কারণ বলিয়। গণ্য হয় না । অতএব আত্মাতে অবর্তমান যে শব্দ 

ভিন্ন বিশেষগুণ তাদৃশবিশেষগুণবত্তৃই উক্ত প্রত্যক্ষে কারণরূপে স্বীকৃত হয়। বায়ুর 

স্পার্শনপ্রত্যক্ষত্ব স্বীক।রে বায়ুগত সংখ্যাদিরও স্পার্শনপ্রত্যক্ষত্ব স্বীকৃত হউক্। 
বাম়ুও প্রভার একত্বসংখ্য' স্বীকৃত হইয়াই থাকে--“ইয়ং একা দীপপ্রভ1”ইত্যাকারক 

প্রভাগত-একত্ৃসংখ্যাজ্ঞানের মত “অয়মেকো। বাসু”রিত্যাকারক বাম়ুগত একত্ব- 

সংখ্যার জ্ঞানও অবশ্য হইবেই। কোনস্থানে__-যেখানে একজাতীয় দুইটি বায়ুর 

প্রবাহগত পরস্পর সংমিশ্রণ থাঁকে না, ভেদ থাকে, সেখানে বায়ুগত দ্বিত্বাদি 

সংখ্যার উপলব্ধি হর । আবার কোন স্থলে--যেখানে একজ।তীয় দুইটি বায়ুর 

প্রবাহগত পরম্পর সংমিশ্রণরূপ দোষ থাকে, ভেদ থাকে না, এইজন্য সেখানে 

বাম়ুগত দ্বিত্বাদিসংখ্য! ও পরিমাণ[দির বোধ উৎপন্ন হয় না। এই কথা বলেন ॥৫৬।॥ 

িল্সাভতহী (৭) তন্দীঘীযী ললজা জ্লালক্কাহযাম্। 
মলীয়ান্া" ভু ্:ভলিল্ভ্ঞা ঘী ললি: কুলি: || 

মনের সহিত ত্বশিক্ত্রিয়ের সংযোগ জ্ঞানের কারণ অর্থাত মনের সহিত 

ত্বগিক্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, পরে ত্বগিন্ড্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলে জ্ঞান- 

সামান্তের উংপতি হয় । সর্ববশরীরব্যাপী বাসুই ত্বগিক্ডরিয়স্বরূপ। সুখ, দুঃখ, 

ইচ্ছা, ছেষ, জ্ঞান ও যত ইহারা মনোরপ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় অর্থাৎ 

মানসপ্রতাক্ষের যোগ্যবিষয় বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ৫৭ ॥ 
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তরন্বীহতি। ত্রভ্লন'বখীঘী ধ্ানজামাল্তক্ষাজলিত্যত্: | ক্ষি লস সনাআল্? 
তস্থুমিক্কাত ন্ন' তঙ্গতনা ভ্বীললি নর্থলানন দলা স্বানাজলললিলি । লত্তু স্তস্তমিকাত 
কি বাল মণ্িচনলি-- অন্তত ভলহ্তাছন না? লাহাঃ, অন্ত্ুমতভালহঘুলাতানূ। 

খানি সতী ন্বষ্ভহাহিলা ভন্থ লন:ন্ঘীযহ ইন্তুত্বানূ, ত্রহৃমানাইল ন ন্থাঙ্গুণাহিসত্যহামূ। 
স্বানাইংমান্রাঈত্র ল লাল সতহাম্, স্ালাঘপান ন্নআংললী5নি ল সঅহ্ামিনি । হব 

ন্যামিফ্বালালানাইল লান্তুনিলি:, আাক্হ্যস্বানাললানাহু লীদদিনি: ঘহ্ষ্বালানানাত্ ল 
হাভহ্তীঘ হুতন্তুমন-্বানন্যুঘালাহ্ লান্তুদ: | হনীপন্কাানাল্ম ল হদহঘামূ। হীনমূ। 
সতন্ুলিসাকুক্রাভীন্ঘল্নভ্গ্া হিজ্যঙ্গবীত্নন্ুন্-্ীলাতদনহন্ন সবাংনসবক্লানূ, লহ্নীল্নিঘত 

নালানানন্, পমুমিদান্কক্তাউ নিভিলিল্কণক্কমীন লিঘলন আঘব হজসাদি সলাআমাল্রানূ। 

অথ জ্বালদাল তভঅন:অঘীঘব্য অহি কাজ, লবা হারন-নবাহূনাহি-সঅধা-ক্কা 

শ্রান্থসতহা হান, লিম্বস-ত্রক্ুঅযীবাহ ততভ-লল:অযীযাহস ন্ন শলানূ, নহ্ফ্নহ্- 

সলিঅল্নাইকমনি প্রান ব্আাহিলি। অঙ্গ কন্িনূ দৃততীকতিস্্নআ তভ-মল:অযীবাহ 

হ্বান্ন্তরন বি শ্বাহাথাহিআালব্ঘা: ভ্দার্ানাহি-সলিনল্পক্কতনন্ত্ুললান্তুবীঘান কচ্যল্ত 
হবি। অন্ঠন্ত গতম চব্যন্ত্যীতানু হক্মনল:অঘীবাক স্বানইন্তু জকচযমূ লা ককচঘবী। 

ন্বাহমাহি দজ্মহীক্কাকি ব্বভ-মল:অঁযীমাানাদ্বতআান্বসব্সহ্বমিনি শহুন্তি। 

মলীলাঙ্জালিলি। ললীজল্য-সঅহানিনয ছু: । লনিহানমূ, ভ্কুলিযল: | ঘ্ল 

গ্তজন্তঃাহিকনণি ললায়ান্ন । হ্ননাব্নানি ললীলাহ্তা:, কিল্তু নলীলাসবস বাল্ব 

হুত্সনন নৃসুকাহসলীক: ॥এ৩॥ 

ত্বচসংযোগইতি | ত্বজ্মনঃসংযোগ জ্ঞানসামান্থের অর্থাৎ জন্যজ্ঞানমাত্রের 

প্রতি কারণ। আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন আত্ম।র দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয় 

বলিয়৷ মনের সহিত আত্মার সংযোগের পর আত্মার ইচ্ছানুসারে মন তং তং 

ইন্্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই ইন্জ্রিয় স্বকীয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয় । 

সেই বিষয়ের যে অংশে সেই ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, বিষয়ের সেই অংশে 

আলে।কসংযোগ ও উত্ভূতরূপ থাকে, তখন আত্মাতে সেই বিষয়ের জ্ঞান 

উৎপন্ন হয়। জন্যজ্ঞানমাত্রের প্রতি ত্বস্মনঃসংযোগের কারণত্ব স্বীকারে প্রমাণ 

কিঃ এরূপ শঙ্কা করিতে পার না কারণ সৃযুপ্তিকালে মন পুরীততনাড়ীতে 

অবস্থান করে, পুরীতৎনাড়ী নির্বাতহেতু উহাতে বাস প্রবেশ করিতে পারে 

না। অতএব স্ৃষুপ্তিকালে পুরীতংনাড়ীতে অবস্থানকালীন মন বায়ুস্বরূপ 

ত্বগিজ্ঞিয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না বলিয়। তখন কোন জ্ঞান উৎপন্ন 

১৬২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হয় না যেহেতু কারণাভাবে কাধ্যোৎপত্তি হয় না; স্ৃতরাং ইহার দ্বারাই 
প্রমাণিত হয় যে তবজ্মনঃসংযোগই জ্ঞানপামান্তের প্রতি কারণ। 

সুযুপ্তিকালে মন যেখানেই থাকুক্ না কেন, সুপ্তি অবস্থায় যখন কোন 

জ্ঞানেরই উৎপত্তির সম্ভাবন! নাই তখন ত্বক্মনঃসংযোগের উপপত্র প্রয়োজন 

কি? যদি বল সৃযুপ্তিকালে কোন্ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে? অনুভবাত্মক জ্ঞান 

হইবে ? না, ম্মরণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইবে? প্রথম অর্থাৎ অনুভবাত্মকজ্ঞান 
সুৃপ্তিকালে উৎপন্ন হয় না । যেহেতু তখন অনুভবাআ্ক জ্ঞানের সামগ্রী অর্থাং 

কারণকূট বা কারণের বস্তসমূহ থাকে ন1। তথাহি-_স্ৃৃপ্তিকালে মন থাকিলেও 

মনের সহিত ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হয় না, এবং মন£সংযুক্ত-ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের 

ংযোগ হয় না, এবং তাদৃশ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয়ের অংশে আলোকসংযে!গ ও 

উদ্তৃতরূপ থাকে না। অতএব পরিলক্ষিত হয় যে-_সুযুপ্তিকালে জ্ঞানের কারণ- 

কূটের অও|ববশতঃ কার্য)ভূত চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষাত্মক অনুভবরূপজ্ঞান উৎপন্ন 
হয়না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন - চন্কুরাদির সহিত মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের 

প্রতি হেতু, আর মনঃ আন্তরিক্ভ্রিয় এবং জ্ঞান, সুখ ও দুঃখাদি হইল আতন্তরবিষয় 

বা বস্ত। সুতরাং মন স্বগ্রাহয জ্ঞানাদিবস্তর প্রত/ক্ষসাধন। অতএব বিশ্বনাথ কর্তৃক 

প্রত্যক্ষে চন্কুরাদির সহিত মনঃসংযোগ কারণরূপে স্বীকৃত হওয়ায় সৃষৃপ্তিকালে 
তাদ্বশকারণের অভাববশতঃই কার্ধ/ভূত চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় না। 

মনঃ আত্তরিক্ট্রিয়,। আর জ্ঞান, সুখ ও দুঃখার্দি আন্তরবস্ত। সুতরাং মন 

স্বকীয় গ্রাহা জ্ঞানাদিবস্তর প্রত্যক্ষসাধন। সুযুপ্তিকালে আন্তরবস্ত জ্ঞানাদির 

অভাব থাকান্ন মানসপ্রত্যক্ষও সম্ভব হয়না। এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, যত, সুখ 

প্রভৃতি আস্তরবস্তসমূহের অভাববশতঃ আত্মারও প্রত্যক্ষ হয় না । এবং আন্তর- 
বন্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাবহেতুই অনুমিতি হয় না। সেইরূপ সার্ৃষ্যজ্ঞানের 

অভাব থাকায় উপমিতি হয় না। এবং এ যুক্তি অনুসারে পদজ্ঞানের অভাবং 

বশতঃ শাব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। এইভাবে অনুভবাত্মক জ্ঞানের সামগ্রী 

না৷ থাকায় কোন অনুভবাত্মক-জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সৃযুপ্তিকালে স্মরণাত্মক- 

জ্বানও উৎপন্ন হয় না। ল্মরণাত্মক-জ্ঞানের অনুরোধে সংস্কারের উদ্্বোধক 

কল্পনা করিতে হয় । এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_স্ৃুপ্তিকালে সংস্কারের 

উদ্্বোধক ন1 থাকায় স্মরণাত্মক-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। এরূপ বলিতে 

পার না। যেহেতু সৃযুপ্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে সমুংপন্ন ইচ্ছাদিজ্ঞানমাত্র- 
ব্যক্তির এবং সেই জ্ঞানব্যক্তির সম্বন্ধে আত্মারও প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয়। 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৬৩ 



সুৃপ্তির প্রাক্কালে উৎপন্ন জ্ঞানাি অতীন্ত্রিয় এই বিষয়ে কোন প্রমাণ 

পরিলক্ষিত হয় ন1। সৃষুপ্তির প্রাকৃকালে বা' পৃ্বক্ষণে নিব্বিকল্পক জ্ঞানমাত্র 
নিয়মতঃ সমুংপন্ন হয় এ বিষয়েও কোন প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় না। জন্যাজ্ঞান- 
মাত্রের প্রতি ত্বজ্মনঃসংযোগ কারণরূপে স্বীকৃত হইলে রাসনপ্রত্যক্ষকালে ও 

চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষকালে ত্বগিক্ত্রিয়জন্ত প্রত্যক্ষ বা স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হউক্। যেহেতু তখন 
ত্বাচ্রত্যক্ষের কারণ বিষয়ত্বকৃূসংযোগ ও ত্বজ্মনঃসংযোগ এই উভয় আছে অর্থাৎ 

ত্বত্মনঃসংযোগ সেই সময়ে অবশ্বই আছে, যেহেতু উহা জ্ঞানসামান্যের প্রতি 
কারণ, আর বিষয়ের সহিত ত্বগিজ্দ্িয়ের সংযোগও সকল সময়েই আছে, কারণ 
ত্বগিন্ত্রিয় সর্ববদেহব্যাপী বলিয়! পৃথিব্যাদিবিষয়ের সহিত রসনাদিসংযোগ- 

কালেও--সকল সময়েই শারীরিকত্বকূসংযোগের সম্ভব হয় তৃজ্মনঃসংযোগের 

কারণত্বাস্বীকারে রসনাদিপ্রত্যক্ষ না হউক্, যেহেতু তুমি জন্য জ্ঞানসামান্যের 
প্রতি ত্বত্মনঃসংযোগের কারণতা স্বীকার করিয়াছ-_ইহাই উক্ত গ্রন্থের ভাবার্থ। 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের সামগ্রী, স্পার্শনপ্রত্যক্ষের সামগ্রী, বা রাসনপ্রত্যক্ষের 

সামগ্রী ইহ!দের মধ্যে পরস্পর বিরোধবশতঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান, স্পার্শন- 

প্রত্যক্ষাকআ কজ্তান ব1। রাসনপ্রতঃক্ষাত্মকজ্ঞান ইহাদের মধ্যে কোন একটি জ্ঞানও 

না হউকৃ। 

এই পুর্ববপক্ষকল্পে ত্বত্মনঃসংযোগকারণবাদী বলিতেছেন-সৃযুপ্তিকালে 
জ্ঞানের অনুৎপত্তি দ্বারা বা জ্ঞানাভাবের উৎপত্তি দ্বারাই জন্যজ্ঞানসামান্যের 

প্রতি ত্বত্মনঃসংযোগের কারণত্সিদ্ধ হইলে পর-_চাক্ষুষসামগ্রী ও স্পার্শন- 

সামগ্রীর বর্তমানকালে কেবল চাক্ষুষেরই অনুভব হয়। স্বৃতরাং এই অনুভবের 

অনুরোধবশতঃ চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষ সামগ্রী স্পার্শনাদিপ্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক এইরূপ 
কল্পিত বা অনুমিত হয় । 

কিন্ত অন্যে অর্থাং মিশ্রসন্প্রদায়--সুযুপ্তির অনুরোধে অর্থাৎ সৃযুপ্তিকালে 
জ্ঞানের অনুৎ্পত্তির অনুরোধে চম্মমনঃসংযোগ জন্তজ্ঞানসামান্যের প্রতি 

কারণরূপে কল্পিত হয়। সুতরাং সৃযুপ্তিকালে জন্তজ্ঞানসামান্তর কারণ 
চর্মমনঃসংযোগ না থাকায় তৎকালে জ্ঞানের অনুৎপত্তি হয় । চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষ- 

কালে পূর্বেবাক্ত স্পার্শনপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয় না এবং চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষকালে 
চশ্মমনঃসংষোগ থাকিলেও তখন ত্বকৃমনঃসংযোগ না থাকায় ত্বাচগ্রত্যক্ষ হয় 

না-_-এই কথা বলেন। ত্বক শবের অর্থ__-সব্বদেহব্যাপী বায়ু, কিস্ত চর্ম 

শব্দের অর্থ উহা নহে । চর্ম (০! ত্বক 10101) 19 বাম )। 

১৬৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



মনোগ্রাহ ইতি। মনোজন্ত প্রত্যক্ষের বিষয় অর্থাং মানসপ্রত্যক্ষের 

বিষয় । মতি শবের অর্থ জ্ঞান । কৃতি শব্দের অর্থ যত্ু। সুখত্ব দৃঃখত্ব প্রভাতিও 
মানসপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় । এবং আত্মা-_জীবাতআাও মানসপ্রত্যক্ষের 

যোগ্য বিষয় । মন আত্তরিব্ড্রিয়, জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি গুণসমূহও আন্তরবস্ত । 

এই আত্তরিক্দ্রিয় মনের দ্বারা জ্ঞানাদি আন্তর গুণাশ্রয় আত! প্রত্যক্ষ হয়। 

এইজন্য আত্ম! হইল মানসপ্রত)ক্ষের বিষয় ৷ রূপম্পর্শাদি গুণসমূহ বাহ্যবস্ত 

বলিয়। উহার! চন্ষুরাদিবাহোক্রিয় দ্বার! প্রত্যক্ষ হয় বা এইজন্য রূপাদিগুণসমূহ 
চক্ষুরাদিবাহ্তন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় বলিয়। কথিত হয়। বরূপাদি বাহা- 

গুণসমূহ আত্মাতে থাকে ন৷ বলিয়! আত্ম! চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য 
বিষয় নহে ইহাই “মনোমাত্রষ্যগে।চর” এই গ্রন্থের অর্থ । এই গ্রন্থের অর্থ 

গ্রন্থকার পূর্বেবাক্ত ৫০ সংখ্যক কারিকায় বলিয়াছেন। এইজন্য এখানে আর 

কথিত হইল না ॥ ৫৭ ॥ 

সাল অমিভ্িন্ষজ্নাক্ণ বুলীল্রিমমিজ্সবী | 
মনত নভুনিঘ ইন্তহিন্দি ্তগ নবম ।154॥ 

প্রমীয়তে অনেন ইতি প্রমাণম্ অর্থাৎ প্রমার করণই প্রমাণ বলিয়া অভিহিত 

হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিপ্রকার প্রমাণের মধ্যে 

প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরিচয় গ্রন্থকার প্রথমেই দিয়াছেন। অনুমানাদি প্রমাণ 

অপেক্ষা! প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রাধান্য সর্ববসম্মত, যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুমানাদি 
প্রমাণের উপজীব্য এবং অনুমানাদি প্রমাণ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন। অনুমান 

ও উপমান যে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন তাহ! সহজেই বোধিত হয়। যেব্যক্তি 

বাক্যার্থবিষয়ক যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানবান্ তাহাকে আপ্তব্যক্তি বলে, সেই আপ্ত- 

ব্যক্তির বাক্যই শব্দপ্রমাণ বলিয়া কথিত হয়। অতএব শবপ্রমাণ অপেক্ষা 

প্রত্যক্ষপ্রমাণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। 

প্রত্যক্ষজ্ঞানকরণং প্রত্যক্ষপ্রমাণম্। যেকাধ্যের যে কারণটি ব্যাপারকে 

দ্বার করিয়া কাধ্যের জনক হয় তাহাকে করণ বলে । যেমন রাম কুঠারের দ্বারা 
বৃক্ষচ্ছেদন করিতেছে । এখানে কুঠাঁর হইল করণ, বৃক্ষ কুঠ।রসংযোগ হইল 

ব্যাপার এবং ছেদন হইল কাধ্য। সেই অনুমানস্থলে ব্যাপ্তি হইল করণ বা 
প্রমাণ, পরামর্শ হইল ব্যাপার, অনুমিতি হইল কার্য । অনুমিতিস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান 

হইতে পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং এই ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শজ্ঞানকে দ্বার করিয়। 
অনুমিতির জনক হয় । পরামর্শজ্ঞান ব্যাণ্ডিজ্ঞানজন্য হইয়। ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য যে 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৬৫ 



অনুমিতি সেই অনুমিতির জনক হয়, এইভাবে “তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্তজনকো। 

হি ব্যাপারঃ” ব্যাপারের লক্ষণার্থ কথিত হইয়াছে । প্রতি-_বিষয়ং গ্রতি অক্ষং 

ইন্ড্রিয়ং ইতি প্রত্যক্ষম্ অর্থাং বিষয়ে।পলন্ধি জন্য মন£সংযুক্ত ইন্দ্রিয় অর্থের-_ 

বিষয়ের প্রতিগমন করে বা বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয় যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় 

তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। উপমিতিতে সাদৃশ্যজ্ঞান করণ, আর অতিদেশবাক্য 

স্মরণ ব্যাপার । শাঁববোধে--পদজ্ঞান করণ আর পদার্থ স্মরণ ব্যাপার । 

ই্দ্রিয়ার্থসন্নি কর্ষজন্জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্। ইন্ড্রিয়ং অর্থেন সহ সংবধ্যতে অর্থাৎ 

অর্থের_স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্ড্রিয়ের সম্বন্ধ ব1 সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন 

জ্বানই প্রত্যক্ষজ্ঞান। যথ] ঘটাত্মক বিষয়ের সহিত চন্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ 

সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ দ্বার! উৎপন্ন ঘটজ্ঞানই ঘটের প্রতযক্ষজ্ঞান। অন্তত্রও এইভাবে 

বুঝিতে হইবে । “ইন্দ্রিকার্থ সন্নিকর্ষ” এখানে ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য এবং সহ 
শকের প্রয়োগ দ্বার! অর্থের-_-বিষয়ের অপ্রাধান্য বোধিত হ্য়। এইভাবে 

“আত্মা মনসা সংযুজ্যতে” আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয় এখানে আত্মা 

প্রধান এবং মন অপ্রধান, এইজন্যই মন আতা! দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইয়া আত্মার 

ইচ্ছানৃসারেই মন সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং মনঃসংযুক্তইন্দ্রিয় 

বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে তদ্বিষয়ক উৎপন্ন জ্ঞান আত্মাতে বৃত্তি করে । 

এ বিষয় পূর্বেব সবিশদ কথিত হইয়াছে । 

ঘ্রাণ, রসন, চক্ষুঃ, ত্বক ও শ্রবণ এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় এবং মন অন্তরিক্দ্িয় । 

বাহা ও আন্তর পদার্থের জ্ঞানোৎপত্তির জন্যই উভয়বিধ ইন্দ্রিয় অনস্বীকার্য 

বস্ত। এই কারণেই উক্ত ছয়টি ইন্্রিয়কে জ্ঞানেন্দ্রি় বলে । বাক্, পাণি, 

পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্শেন্দ্রিয় বলিয়। স্বীকৃত। বাকৃ--কথ]1 বলা, 

পাঁণি__বন্ত গ্রহণ করা, পাদ-_-গমন করা, পায়ু--মল ত্যাগ করা, উপস্থ __ 

মূত্র ত্যাগ করা। এইগুলি কর্েন্দ্িয়ের কাধ্য। ন্যায় বৈশেষিকগণ-_জ্ঞানের 
উৎপাদককেই ইন্ড্রিয় বলিয় স্বীকার করেন। কাধ্যের উৎপাদককে ইন্ড্রিয় 

বলিয়া স্বীকার করেন নাই। 

জ্ঞান দুই প্রকার-_নিধিবকল্পক জ্ঞান ও সবিকল্পক জ্ঞান। নিব্বিকল্পক 
জ্ঞানের অপর নাম নিব্বিষয়ক বা নিষ্প্রকারক। আর সবিকল্পক জ্ঞানের 
অপর নাম সবিষয়ক বা সপ্রকারক ৷ এই নির্ধিবকল্পক জ্ঞান অতী্ত্রিয় । 
নিবি্বিকল্পক ও সবিকল্পক জ্ঞানের পরিচয় পূর্বে বিশদভাবে কথিত হইয়াছে। 

এইজন্য এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না। 

১৬৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



গ্রাণাঁদি জ্ঞানেত্ত্রিয় ছয়টি বলিয়া! প্রত্যক্ষও ছয়প্রকার হইয়াছে- ঘ্রাণজ, 
রাসন, চাক্ষুষ, স্পার্শন, শ্রাবণ ও মানস এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষে মহত্ব কারণ। 

ইন্দ্রিয় করণ বলিয়া কথিত। এই ছয়টি ইন্দ্িয়ের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই বিষয়ের 

প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গমন করিতে পারে । অবশিষ্ট পাঁচটি ইন্দ্রিয় বিষয়দেশে 

গামন করে না। 

শব্দ ভিন্ন উত্ভৃত বিশেষ গুণের অনাশ্রয় হইয়1 জ্বান-কারণ-মন£ঃসংযে!গের 

আশ্রয়ভুত পদার্থই ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত ॥ ৫৮ ॥ 

নহা:অযীবাহনল্লং ঘতু হুব্আাক্তাহক ঘত্ততত্রাহিলিহাছতু' হাল ল ঘফখাললি, দুভ্ন 

নিহীম্রতাহ ঘহেনাইহ্বানাব্নাতা্, নিহাচ্বুকতী নিহীঘঘাহালহত ক্কাতনত্রান্। ভখান্ 
সখনলী ঘত্ত-ঘজবযীনঘিচ্তনাললবাীন ঘ্বান জাযবী, লইন লিহ্মিককণন্ষমূ। জগ্ঘল 

স্হান । লখান্ি- লহাচ্জালতবানিষ়্ানহজ ত্যহা' ল অললি, ঘত্তনন্' আলামীলি 

ঢতঘযানু। লঙ্গাবদলি হ্বান সন্কাহীমূয নাবী, স্বাদ ঘত্রতবস ঘতলমূ। হয: সক্কাহ, 
ত হত নিহীঘতালিত্ঘুক্যবী | লিহীম্বগা যু নিহীন্মঘাম্, লহ নিহীননালানন্রহ্ক্লিত্তুভ্যন | 
শিহীমঘালানভণহ্ল্কসক্কাতে হান লিহাচতু-ব হাত্েয়-স্বানি কাহ্ভালূ। লিতিশককণন নব 

ঘনুত্রাহিক্র ল ঢক্ষাহ্ভীল ঘক্নাহিলিহাচন্ত-ঘ্যাহি- হাচ্ভয-আল হ্বালি ল অহমত্রনি। 

অন্যত্বান্বসন্কাব্ন ন্ব ঘন্যাভিনিহাচভ্র-্ান ল জঙনি, জাব্যব্তরঘ্ভীনা্য লিহিজ-নহাখ- 

হাল কিছ্িজুদ-সকাহকত-দিযিলান। অন্থনলিলি। লজ্জদঘহী নুতন অনলাঘ- 
অঙজল্টীল ক্কাহআমূ, লন্যবলললানা হুজ-কম-আালাল্যালাঁ সত্যধী কতাসয-ঘলতাঘ- 

অনল্পীল, লভ্অ-ননল-অলললালা ঘুথাত-ক্কলততাহীনা সত্ঘধ্বী তাসঘ-অদলল-অনলায- 

অবল্ত্রীল ক্ষাহঘালিলি। ছল্ন্রিযমিলি। অন্াাণি ত-তিঘ হঘন্ত্ুত্ষব । ইন্রিযিঅ 

নত ন জালি:, ঘৃখিনীলাহিনা আাত্ুঘলি। কিন্ত্ত হান্ইলহীব্মূল নিহীন-ঘুগআালাসযতর 

অলি হালক্ষাহতা-নন'অতীবাগযংনল্ ইন্িঘল্ | আংলাহিন্রাংতআয-শজ্ল্তমূ। 

ন্যৃতনিহীম-যুতাহজ গীগবঘভআান্- হানইলইলি | আিহীন্ব-যুাতা কনাইহলগ্ভুহাহাত্রণি 
অংনান্ব-__তন্ধূবীনি | ভুবমূনত্ন ল জালি:, হালভালাহিলা জাত্বঘলি | ল নম হ্যুনঘবতাহি- 

ন্যাচর্ লানলীহুমূত্তদিলি নাত্ঘমূ, শব্মূলকঘততরাহিলা ন্বাগ্মানী জলন্কততান্ুণঘী: | 

কিন্তু হ্যনকততাহি-জ্যাতে লানলান্তু্মূতর্জ, লহ্লানকুতহীল্লতম্। লল্ জযীবাহা- 

শ্রচ্ঘহিন । ভখান্ন হাভইলহীল্ন-যুজ: অযীবাহিহন্্তাহাতত্যহ্যলী-_নিহীণলি। 

জ্কালতাহিতাহাঘ--তিহীচ্যন্ভম্ | ইল্দিবালযত-মিনতঘতীবাআাণি সান্না লবী সঘহা- 

অনন্কংঘাছিলিলিযানঘণ্র-লাহআাঘ, লর্মীললব ক্কাতানী কদালানসব্যধী অছিক্ষর্ম ঘহক্লযা 

ক্কাতআীমূল-ন্্:বঘীবাঘাসবঘহ। জ্কাঙ্তাইত্রহিআাস লন:ঘহ্মূ। হ্বানন্কহআমিক্সণি 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৬৭ 



লহ্বাহতাধত | ভ্তআলিলি । অভাঘাহ্থ ্কাত্থা ভ্কহআম্। জভ্বানাহ্তাতমূ ভ্বাণাহ- 

নম ॥4৫।। 

প্রত্যক্ষজ্ঞ।ন দুই প্রকার-_নির্ধিবিকল্পক ব! নিধ্বিষয়ক বা নিশ্প্রকারক জ্ঞানও 
সবিকল্পক ব1! সবিধয়ক বা সপ্রকারক জ্ঞান। বিকল্প শব্দের অর্থ--বিশেষণ। 

বিকল্পয়তি বস্ত যং তদ্ বিকল্পকম্ অর্থাং কোন বস্তুকে যে বিশিষ্ট করে তাহাকে 
সবিকল্পক- বিশেষণ বলে । বিশেষণরহিত বন্তর স্বরূপমাত্রকে যে জ্ঞান বিষয় 

করে সেই জ্ঞানই নিধ্বিকল্পক। যে জ্ঞান নিজের বিষয়তৃত বস্তুতে বা পদার্থে 
কোন বিশেষণের সম্বন্ধকে অবগত করায় না, কেবলমাত্র সেই পদার্থের স্বরূপ- 

মাত্রকেই বিষয় করে সেই জ্ঞানের নাম নিব্বিকল্পক। ঘটপটাদি স্থলে ঘটপটাদি 

দ্রব্যের জ্ঞানকে বুঝাইবার জন্য ঘটপটাদি শব্দ উল্লিখিত হয়। কিন্তু নির্িকল্পক 
জ্ঞানস্থলে পদার্থের বা'বিষয়ের বোধক বা জ্ঞাপক শব্দ উল্লিখিত হয় না। 

যেমন কোন অক্ঞান শিশুর কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষের পর সে উক্ত প্রত্যক্ষাত্মক- 

জ্ঞানকে অপর ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ করিতে পারে না বা প্রকাশ 

করিবার মত বোধশক্তি নাই সেইনূপ কোন ব্যক্তির নিব্বিকল্পক জ্ঞান হওয়ার 

পর সে ব্যক্তি এঁজ্ঞানকে অপরের নিকট প্রকাশ করিতে পারে না। তাহার 

কারণ হইল এই যে--জ্ঞানের বিষয়ভূত বস্তর বাচক শবই জ্ঞানপ্রকাশের 
সহায়ক বা বোধক হয়। জ্ঞান যেভাবে স্ববিষয়কে বুঝাইয়। দিতে সমর্থ হয়। 

শবও সেইভাবে স্বজ্ঞানের বিষয়কে বুঝাইয়! দিতে সক্ষম হয়। সেই শব দ্বারা 

সেই জ্ঞান অপরের নিকটে প্রকাশিত হয় । শব্দ দ্বারা সকল সময়েই বিশিষ্ট 

বস্তু বোধিত হয়, তবে অবশিষ্ট ব| বিশেষণরহিত বস্তু শব্দ দ্বারা বোধিত ব! 

জ্ঞাত হওয়। যায় না। নির্বিকল্পক জ্ঞান বিশিষ্ট বস্তকে বুঝাইতে সমর্থ হয় 

না। এইজন্য নিব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয়ভৃত বস্তর বোধক বা জ্ঞাপক কোন শব্দ 

না থাকায় কোন ব্যক্তি নিধিবকল্পক জ্ঞানকে অপরের নিকটে প্রকাশ করিতে 

পারে না। ঘটত্বাদি ঘটাদির বিশেষণ, ঘটাদি শব ঘটত্বাদি বিশেষণকে না 

বুঝাইয়1 কদাপি ঘটাদি স্বরূপমাত্রকে বুঝাইতে সমর্থ হয় না। অথচ নিব্বিকল্লক 
জ্ঞানে ঘটত্বাদিরূপ বিশেষণ বজিত ঘটাদিস্বরূপমাত্রই বিষয় হয় । এই নিমিত্তই 

নিব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় কোন শব্দের দ্বার! প্রকাশিত হয় না অর্থাং 

নির্ধিবিকল্পক জ্ঞানের বিষয়কে বুঝাইতে সমর্থ কোন শব্দ না থাকায় নিধ্বিকল্পক 

জ্ঞান কোন শবের দ্বার! প্রকাশিত হয় না। যখন কোন দ্রব্যপ্রত্যক্ষজন্য সেই 

দ্রব্যের প্রতি চক্ষঃ উন্মিলিত কর] হয়, তখন সেই দ্রব্যের সহিত চক্ষুর সঙ্নিকর্ষ 

১৬৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বা সম্বন্ধ হয়, এ সন্নিকর্ষের দ্বার! প্রথমেই ষে জ্ঞানটি উৎপন্ন হয় সেই জ্বানের 

নাম নিব্বিকল্পক জ্ঞান। এই নিবিবিকল্পক জ্ঞানে-__-ঘটাদি, ঘটত্বাদি ও 
সমবায়াদি এই তিনটি বিষয় থাকিলেও ঘটত্বের আশ্রয়রূপে বা বিশেস্তরূপে 

ঘটের, ঘটে আশ্রিতরূপে বা বিশেষণরূপে ঘটত্বের এবং ঘট-ঘটত্ব এই উভয়ের 

সম্বন্ধরূপে সমবায়ের ভান হয় না। নাম-জাতি-ত্রিয়াদি সম্বন্ধাবিহীন বিশুদ্ধ 

বস্তমাত্রই নির্ষিকল্পক জ্ঞানে ভাসিত হয় । ঘটের সহিত চক্ষুঃসংযোগ, ঘটত্বের 
সহিত সংযুক্ত সমবায়, এবং সমবায়ের সহিত সংযুক্তবিশেষণতা, সন্নিকর্ষ একই 

সময়ে হওয়ায় ঘট, ঘটত্ব ও সমবায় এই তিনটি বস্ত ম্বরূপত£ই নিব্বিকল্পক 

জ্ঞানে ভাসিত হয়। ঘটকে বিশেম্রূপে ভাসিত হইতে হইলে পুর্বে 

বিশেষ্কের স্বরূপজ্ঞান আবশ্যক হয়। যদি বিশেষের স্বরূপজ্ঞান না থাকে 

তাহ হইলে ঘট বিশেষ্যরূপে স্বীকৃত ব1] বোধিত হয় না । এইরূপে বিশেষণরূপে 

ঘটত্ের ভানে বিশেষণস্থরূপের জ্ঞান অপেক্ষিত হয় । এবং এইভাবে সন্নিকর্ষ- 

রূপে সমবায়ের ভানেও সম্বন্ধী দুইটির প্রত্যক্ষ অপেক্ষিত। এখানে সমবায়ের 

সন্বন্ধী হইল ঘট ও ঘটত্ব। সম্বন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি সম্বন্ধী দুইটির 

প্রত্যক্ষ কারণ। ঘট ও ঘটত্বের প্রত্যক্ষ না হইলে উহাদের সমবায় সন্বন্ধের 

প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে। অতএব নিধ্বিকল্পক জ্ঞানে বিশেম্যতানামক বিষয়তা, 

বিশেষণতা নামক ব প্রকারতাখ্য বিষয়তা, সন্নিকর্ষতা বা সংসর্গতানীমক 

বিষয়তার অভাব থাকে। সুতরাং বিশেষ্যতাশৃন্যঃ প্রকারতাশুন্য ও সংসর্গতাশৃন্যই 
নির্বিকল্পকজ্তানের লক্ষণ_বিশেস্ত-বিশেষণ-সন্বন্ধানবগাহিজ্ঞানের নাম 

নিধিবিকল্পকজ্ঞান। স্যায়বৈশেষিকমতে-_-ঘট ও ঘটত্বের বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞানই 
নিব্বিকল্পক। 

এইজন্যই বিশ্বনাথ নিব্বিকল্সকজ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন-_“চক্ষুঃ-সংযোগা- 
দ্যনন্তর” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । ঘটাদিবিষয়ের সহিত চক্ষুঃস*যোগাদির 
অব্যবহিত পরক্ষণেই ঘটত্বাদিবিশিষ্ট ঘট ইত্যাকারক জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব 

হয় না। যেহেতু বিশিষবুদ্ধির প্রতি--ঘটত্বাদিবিশিষ্ট ঘট ইত্যাকারক বিশিষ্ট 
জ্ঞানের প্রতি বিশেষণীভুত-ঘটত্বাদি জ্ঞানের কারণতা! সিদ্ধই আছে। অতএব 
পূর্বেব অর্থাং উক্তবিশিষ্ট বৃদ্ধির পুর্বেব বিশেষণ ঘটত্বাদির জ্ঞান না৷ থাকায় 
ঘটাদিবিষয়ের সহিত চস্ষঃসংযোগাদির অব্যবহিত পরক্ষণেই ঘটত্বাদিবিশিষ্ট 
ঘট ইত্যাকারক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। 

তথাচ যে জ্ঞানে- প্রথমেই অর্থাং ঘটাদিবিষয়ের সহিত চক্ষঃসংযোগের 
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পরই বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞান অর্থাৎ ঘটাদি ও ঘটত্বাদি এই উভয়ের পরস্পর 

সম্বন্ধরূপে সমবায়াদি সম্বন্ধের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, উক্ত সন্বন্ধের জ্ঞান না 

হওয়ায় সমবায়াদিসম্বন্ধে ঘটাশ্রিতরূপে বা বিশেষণরূপে ঘটত্বাদিরও জ্ঞান 

উৎপন্ন হয় না। এবং ঘটত্বাদির জ্ঞান ন। হওয়ায় ঘটত্বাদির আশ্রয়রূপে বা 

বিশেষ্তরূপে ঘটাদির জ্ঞ।নও উৎপন্ন হইতে পারে না। সেইজ্ঞান বা তার্বশ 

জ্ঞানই নিব্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়! অভিহিত হয় । এই নিব্বিকল্পকজ্ঞানের প্রত্যক্ষ 

হয় না। যেহেতু সমবায়াদি-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের প্রতি ঘটাদি ও ঘটত্বদি এই 
সন্বন্ধী দুইটির প্রত্যক্ষে কারণ হয়, যেহেতু সম্বন্ধের জ্ঞান না হইলে সম্বন্ধিদ্য়ের 

জ্ঞান উৎপন্ন হয় না ইহ! অনুভবসিদ্ধ বস্ত । অতএব বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্থন্ধের 
অনবগাহিজ্ঞানের অর্থাৎ যে জ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধ এই পদার্থত্রয় 

স্ব-স্ব-পরিচয়রূপে জ্ঞাত হয় নাই সেই জ্ঞানের নাম নিব্বিকল্পকজ্ঞান। অতএব 

বিশেষ্য, বিশেষণ ও সন্বন্ধের অনবগ্াহিজ্ঞানের নাম নিধ্বিকল্পকজ্ঞান। এই 

নিব্বিকল্পকজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। বৈশেষিকাচাধ্য-_-বিশেষ্ত, বিশেষণ ও 

সম্বন্ধে অনবগাহিজ্ঞানকেই বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞান বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন । 

এইজন্য তিনি বলিলেন--তথাহি বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। 

যেহেতু “ঘটমহংজানামি” ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্ আমি ইত্যাকারক অনুব্যবসায়ই 
জ্ঞানের প্রত্যক্ষহেত । যেজ্ঞানের অনুব্যবসায় নাই সে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় 

না। ঈশ্বরজ্ঞানভিন্ন সকল জ্ঞানের অনুব্যবসায় নামক জ্ঞানের দ্বার! প্রত্যক্ষ 

হয়। কিন্তু অনৃব্যবসায়াত্মকজ্ঞানের দ্বারা নিষ্বিকল্পকজ্ঞানের প্রত/ক্ষ হয় না। 
যে জ্ঞান কেবল বিষয়কে প্রকাশিত করে সেই জ্ঞানকে ব্যবসায়জ্ঞান বলে । 

ব্যবসায় হইল একটি বিশিষ্ট জ্ঞান। যেজ্ঞান ব্যবসায়াতআ্কজ্ঞানকে বিষয় 

করে, সেই জ্ঞানের নাম অনুব্যবসায় । যে জ্ঞান ব্যবসায়জ্ঞানের উৎপতির 

পরক্ষণে উৎপন্ন হইয়া ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশিত করে, সেই প্রত;ক্ষজ্ঞানই 

অনুব্যবসায় বলিয়া! কথিত হয়। 

“অয়ং ঘটঃ”__ ইত্যাকারক ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পরক্ষণে 

“অহং ঘটমিমং জাঁনামি” ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্ আমি ইত্যাকারক অনুব্যবসায় 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই অনুব্যবসায়ে অহং পদবাচ্য আত্মা, ঘটজ্ঞান ও ঘট বিষয় 

হয়। এই অনুব্যবসায়ে আত্মাতে জ্ঞান প্রকার হইয়া, জ্ঞানে ঘটপ্রকার হইয়। 

ও ঘটে ঘটত্বপ্রকার হইয়া ভাসমান হয়। অর্থাৎ অনৃব্যবসায়ে ষেমন আত্মা 

বিশেষ্যরূপে ভাসিত হয়, সেইরূপ জ্ঞান আত্মাতে বিশেষণরূপে ভাসিত হয় ; 

১৭০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



জ্ঞানবিষয়ক ঘট জ্ঞানের বিশেষণরূপে ভাসিত হয়, আর ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ- 

রূপে ভাসিত হয়। জ্ঞানভিন্নস্থলে প্রকার বিশেষণ বলিয়া! কথিত হয়। 

“ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্ আমি” ইত্যাকারক অনৃব্যবসায়জ্ঞানে ঘট বিশেষণ 
হইয়াছে, ঘটাংশে ঘটত্ববিশেষণ হইয়াছে । অতএব বিশেষণের যে বিশেষণ 

তাহাকে বিশেষণতাবচ্ছেদক বলে। বিশেষণতাবচ্ছেদক ঘটত্াদিপ্রকারক- 

জ্ঞান__-“অয়ং ঘটঃ” ইত্যাকারক ব্যবসায়জ্ঞান বিশিষটবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানের-_ 

অনৃব্যবসায়জ্ঞানের প্রতি কারণ হয়। নিব্বিকল্পকজ্ঞানে ঘটত্বাদি প্রকার হয় নাই 
এইজন্য ঘটত্বাদিবিশিষ্টঘটাদি--টৈশিষ্ট্যের অর্থ।ং সম্বন্ধের ভান নিবিবিকল্পক- 

জ্ঞানে সম্ভব হয় না। 

যে ধন্মটি এক বস্তকে অপর বস্তু হইতে পৃথক করিয়। দেয়, সেই ধর্মকে 

অবচ্ছেদক বা! ব্যাবর্তক ধর্ম বলে । আর যে সকল ধর্মকে প্রকারতার অবচ্ছেদক- 

রূপে স্বীকার কর] যায় না৷ অনবস্থাভয়বশতঃ। সেই ধর্মসমূহকে অখণ্ড রা 

অবিভাজক উপাধি বা ভেদকধন্ম বলে । যেমন ভাবত্ব, অভাবত্ব, প্রতিযোগিত্ 

প্রভৃতি । ঘটত্বাদি অপ্রকারক ঘটাদিবিশিষজ্ঞানেরও উৎপত্তি সম্ভব হয় না। 

যেতেতু ঘটত্বজাতি ও ভাবতাদি-অখণ্ডোপাধি ভিন্ন সকলপদার্থবিষয় জ্ঞানে 
কোন একটি ধর্মবিশেষকে প্রকার বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অর্থাং 

ঘটাদিজ্ঞানে যেমন ঘটত্বাদিজ্ঞানের অপেক্ষা করে, সেইরূপ ঘটত্বাদিজাতিও 

অভাবত্বারদি অখখ্োপাধি বিষয়কজ্ঞানে ঘটত্ব-অভা বত্বাদি-ধর্শজ্ঞানের অপেক্ষা 

স্বীকার করিলে অনবস্থাদোষ হয় বলিয়! তাদৃশস্থলে স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত হয় 

না। কিন্তু ঘট জাতিও নহে এবং অথণ্ডোপাধিও নহে, সৃতরাং ঘটা দিজ্ঞানস্থলে 
ঘটত্বাদিধর্মের প্রকার হওয়া! অবশ্যই দরকার । এইজন্য'বিশ্বনাথ বলিলেন-__ 

ঘটাত্বাদি-অপ্রকারক ঘটাদিবিশিষ্টজ্ঞান সম্ভব হয় না। মহৃত্বইতি । বিষয়তা- 

সম্বন্ধে দ্রব্যপ্রত্যক্ষে মহত্ব সমবায়সন্বন্ধে কারণ, যেহেতু মহৃত্ব সমবায়সন্বন্ধে থাকে। 

কার্ধ্যকারণের সামানাধিকরপ্যইথাকিবে ইহাই নিয়ম । তথাচ কার্ধ/ভূত ভ্রব্য- 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান বিষয়তাসম্বন্ধে বিষয়ভূত দ্রব্যে থাকে আর কারণীভূত মহত্ব 

সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে । দ্রব্যে সমবেত গুণ, কন্ম ও সামান্যের প্রত্যক্ষে 

স্বাশ্রয় সমবায়সন্বন্ধে মহত্ব কারণ হয় । যেহেতু মহত স্বাশ্রয় সমবায় সম্বন্ধে 

দ্রব্যসমবেত গুণাদিতে থাঁকে এবং বিষয়তাসম্ন্ধে কার্য্যভূত উক্তপ্রত/ক্ষাত্মক- 

জ্ঞান দ্রব্যসমবেত গুণাদিতে থাকে । সুতরাং কাধ্যকারণের সাঁমানাধিকরণ্য 
পরিলক্ষিত হয়। স্বপদের দ্বার! মহত্ব-গৃহীত হয় । এইরূপ সর্বত্রই বুঝিতে 

প্রত্যক্ষণ্ডম্ ১৭১ 



হইবে । দ্রব্সমবেত-( গুণাদি )-সমবেত-গুণত্বকর্মত্বাদির প্রত্যক্ষে মহত্ব স্বাশ্রয়- 
সমবেত-সমবায়-সন্বন্ধে কারণ হয় । 

ইন্দ্রিয় ইতি। এখানেও অর্থাং ইন্দ্রিয়বিষয়েও ছয় প্রকার এই কথাটি 

অনুবৃত্তি হইবে। অর্থাং যেমন ছয় প্রকার গরত্যক্ষের প্রতি মহত্ব কারণ হয়, সেইরূপ 

ছয় প্রকার স্ব স্ব বিষয় প্রত্যক্ষের প্রতি ছয় প্রকার স্ব স্ব ইন্ত্রিয় কারণ। 

ইন্দ্রিয়ত্রজাতি নহে যেহেতু পৃথিবীত্বাদির সহিত উহার সাঙ্কর্ধ্য হয়। অংশতঃ 
অসমানাধিকরণতা ও অংশতঃ সমানাধিকরণতাকে সাঙ্কর্য্য বলে। পৃথিবীত্বা- 
ভাবাধিকরণে চক্ষুঃ প্রভৃতিতে ইন্ড্রিয়ত্ব আছে এবং ইন্ড্রিয়ত্বাভাব(ধিকরণে 

ঘটাদিতে পৃথিবীত্ব বর্তমান করায় উহাদের অংশতঃ অসমানাধিকরণতা আছে। 

আর পাধিব ঘ্রাণে পৃথিবীত্ব ও ইন্ডরিয়ত্ব বর্তমান থাকায় অংশতঃ উহাদের 
সমানাধিকরণতা বিদ্যমানহেতু সাঙ্বর্ধ্য হইল। কিন্ত--শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষ 
গুণের অনাশরয় হইয়। জ্ঞানসামান্যের কারণ-মনঃস*যোগের আশ্রয় যে বস্ত বা 

পদার্থ সেই পদার্থই ইন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত হয় । 

ইন্দ্রিয় লক্ষণে__“শব্দাতিরিক্ত-উদ্ভৃতবিশেষগুণানাশ্রয়” এই সত্যন্তদল না 

দিয়! কেবল “জ্ঞানকারণ-মনঃসংযোগাশ্রয়” এরূপ লক্ষণ করিলে আতা! 

প্রভৃতিতে ইন্দ্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু আত্মাদি জ্ঞানকারণমনঃ- 

ংযোগের আশ্রয় হইয়াছে । কিন্তু উক্ত সত্যস্তদল নিবেশ করিলে উক্ত 

অতিব্যাপ্তি হইবে না, যেহেতু আত্মা দি শব্দাতিরিক্ত-উদ্ভূতবিশেষগুণের জ্ঞান 

সুখাদির আশ্রয়হেতব অনাশ্রয় নহে । উত্ভৃতবিশেষগুণ শব্দের আশ্রয় শ্রবণ 

হওয়ায় শ্রবণের ইন্ড্রিয়ত্বের অনুপপত্তিহ্বেতু শ্রবণে ইন্দ্িয়লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। 

এই অব্যাপ্তিবারণের জন্য “শব্দেতর” এই অংশ সত্যন্তদলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 

শব্দাতিরিক্ত বিশেষগুণ-রূপাদি ও চক্ষুরাদিতে থাকায় চক্ষুরাদির ইন্দ্রিয়ত্ের 

অনুপপত্তিহেতু চক্ষুরাদিতে ইন্দ্রিয়লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । এই অব্যাপ্তিবারণের 
জন্য “উদ্ভূত” এই শব্দ সত্যন্তদলে রূপের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

এখন উদ্ভূত বিশেষগুণ চক্ষুরাদিতে না থাকায় চক্ষুরাদিতে ইক্ত্রিয় লক্ষণ 

সঙ্গতিহেতু উক্ত অব্যাপ্তি দূরীভূত হইল। উদ্ভৃতত্বজাতি নহে। কারণ 
শুরুত্বাদির সহিত উদ্ভূতত্বের সাকঙ্কর্্য হয়। তথাহি-_উদ্তৃতত্বাভাবাধিকরণে 

চক্ষরাদিইন্ড্রিয়ে শুর্ুত্ব আছে এবং শুর্ুত্বাভাবাধিকরণে রসাদিতে উদ্ভূতত্ব 

থাকায় শুরুত্ব ও উদ্ভূতত্ব এই উভয়ের অংশতঃ অসমানদেশবৃতিতা হইয়াছে 

এবং” শঙ্খাদিরূপে উদ্ভূতত্ব ও শুরুত্বের সমাবেশ হওয়ায় উহাদের অংশতঃ 
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সমানদেশবৃতিতাও হইয়াছে । এইভাবে সাঙ্কর্য্যবশতঃ উদ্ভূততুজাতি হইল না। 
যদি বল উদ্ভূতত্ব হইল শুরুত্বব্যাপ্য, কৃষ্ত্বব্যাপ্য ও রক্ততবাদিব্যাপ্য ধর্ম, 
অতএব উদ্ভৃতত্ব বছুধা। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু উদ্ভূতত্বকে 
বনু বলিয়া স্বীকার করিলে উদ্ভূতরূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি কারণত্বের 
অনুপপত্তি হয়, কারণ অন্যুনানতিরিক্ত দেশবৃত্তি ধর্মই কারণতা'বচ্ছেদ করূপে 
গৃহীত হয়। এবং শুরুত্ব-কৃষ্তত্বাদিব্যাপ্য উদ্ভূতত্বকৃটের কারণতাবচ্ছেদকত্ব 

স্বীকৃত হইলে কৃটের একত্র সমাবেশ অসম্ভবহেতু উহার কারণতাবচ্ছেদকত 
উপপন্ন হয় না। তোমার মতে উদ্ভূতত্ব অনুগত ধর্ম হয় না। কিন্ত 
শুরুত্বাদিব্যাপ্য যে নানা অনুদ্ভূতত্বজাতি তাহার সেই অনুদ্ভূতত্বের অভাব- 
সমৃহই উদ্ভৃতত্ব এইরূপ বলিলে উদ্ভুতত্ব অনুগত ধর্ম হয় এবং উহার 
কারণতাবচ্ছেদকত্বে অনুপপত্তি হয় না। সেই উদ্ভূতত্ব সংযোগাদিতেও 

আছে। তথাচ শব্দাতিরিক্ত উদ্ভূতগুণ সংযোগাদি চক্ষুরাদিতে বর্তমান 
থাকায় চক্ষুরাদিইন্দ্রিয়ের অনৃপপত্তিহেতু চক্ষরাদিতে ইন্দ্রিয়লক্ষণের অব্যাপ্তি 
হয়। এই অব্যাপ্তিবারণের জন্য “বিশেষ” এই শব্দ গুণের বিশেষণরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সংযোগাদি উদ্ভূত গুণ হইলেও উদ্ভূত বিশেষগুণ 
নহে বলিয়। উক্ত অব্য(প্তি হয় না। শব্দাতিরিক্ত-_উদ্ভূতবিশেষগুণের অনাশ্রয়- 
হেতু কালাদিতে ইন্ড্রিয়লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের- 
নিমিত্ত ইন্দ্রিয়লক্ষণে বিশেষ্যদলটি সন্িবিষ্ট হইয়াছে । এখন কালাদি জ্ঞান- 
কারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় নহে বলিয়1 উক্ত অতিব্যাপ্তি হইল ন]। 

প্রাচীন মতে ইন্দ্রিয়াবয়বের সহিত বিষয়সংযোগও প্রত্যক্ষা ্বকজ্ঞানের 
জনক বলিয়া ইন্দ্রিয়াবয়ব শব্দাতিরিক্ত-উত্ততবিশেষগুণের অনাশ্রয় এবং জ্ঞান- 
কারণসংযোগের আশ্রয় হইয়াছে বলিয়! ইন্ড্রিয়াবয়বে ইন্ড্রিয়লক্ষণের অতি- 
ব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত বিশেষ্দলে “মনঃ* এই শব্দটি 
সংযোগের সমন্বন্ধরূপে ব্যবহাত হইয়াছে । এখন ইন্ড্রিয়াবয়ব জ্ঞানকারণমনঃ- 
সংযোগের আশ্রয় নহে বলিয়! উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় ন1। 

নব্যনৈয়ায়িকদের মতে-__কালাদিতে রূপাভাবের প্রত্যক্ষস্থলে কাল 
চক্ষুরাদি ইত্রিয়সন্নিকর্ষের ঘটক বলিয়া অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ চক্ষুঃসংযোগের 
আশ্রয় হইয়াছে । সুতরাং জ্ঞানকারণসংযোগাশ্রয়ত1 কালে থাকায় কালে 
ইন্দ্রিয়লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য “মনঃ” এই শব 
লক্ষণে নিবিষ্ট হইয়াছে । কিন্ত কাল বিত্বুপদার্থ বলিয়৷ মনঃসংযোগের আশ্রয়- 
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হেতু কালে ইন্জ্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এই অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত 
ইক্ক্িয়লক্ষণে “জ্ঞানকারণ” এই পদটি মনঃসংযোগের বিশেষণরূপে সন্মিবিষ্ট 

হইয়াছে। এখন জ্ঞানের কারণীভূত মনঃসংযোগ কালে না থাকায় উক্ত 

অতিব্যাপ্তি হইল না। অসাধারণ কারণকে করণ বলে । আর ব্যাপারবিশিষ্ট 

কারণকেই অসাধারণ বল! হয় ॥ ৫৮ ॥ 

নিঅণল্রিঘ-অজনল্নী ভ্যাঘাহ: জী5ঘি অভ্তনিঘ: | 

পল্-নজ্ অমীযান্ অযৃ-অললাযল: |48॥ 

নল্ঘণু অলনিলালা লা ব্অললামল: | 
অঙ্গাদি অলনলালা হাল্হজ্স অলনানল: ।ৎ০।। 

বন্প্বলীলা অলনিব-জলনাহীল তত যন্ত্ঃ। 
নিহীঘতআাবগালন্রহমানালা স্ন্তী মলিন ॥।ৎং।। 

“তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকোছহি ব্যাপার” এই ব্যাপারের লক্ষণ সমবায়ে 

থাকে ন! বলিয়া গ্রন্থকার ব্যাপার শবের অর্থান্তর বলিতেছেন--“বিষয়েজ্দ্রিয়” 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । ঘটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি লৌকিক ইন্দ্রিয়ের 
সন্বন্ধকে ব্যাপার বা সন্নিকর্ষ বলে । যথা “ঘটবদ্ভূতল” ইত্যাকারক প্রত্যয় 

লোৌকিকচক্ষুরিক্্িয়দ্ধার1! উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়৷ ইহাকে লৌকিকপ্রতঃক্ষ 
বলে। এখানে চক্ষুরিক্র্িয়করণও চক্ষুসংযোগ ব্যাপার ব। সন্নিকর্ষ হইয়াছে । 
এই ব্যাপার বা সন্নিকর্ষের লক্ষণটি লৌকিক ইন্দ্রিয় ঘটিত হইয়াছে । এইজন্য 

ছয় প্রকার চক্ষুরাদি লৌকিকজ্ঞানেক্ত্িয়ের ভেদবশতঃ লৌকিক প্রত্যক্ষের 
ছয় প্রকার ভেদ বা! বিভাগ প্রদশিত হইয়াছে । কিন্তু এখানে গ্রাহা__লোৌকিক- 

প্রত্যক্ষ ফোগা বিষয়ের ভেদবশতঃই লোকিক ব্যাপার বা লৌকিক সন্নিকর্ষের 

ছয় প্রকার ভেদ বা বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে । সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত 
সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত মমবায়ও বিশেষণত। অর্থাৎ স্বরূপসমন্বন্ধবিশেষ 

এই ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি কারণ। এই ছয়টি 
সন্নিকর্ষ, ইন্দ্রিয় সমীপবর্তী ইন্দ্িয়াভিম্থখে অবস্থিত দ্রব্য ও তদীয় গুণাদির 
সহিতই হয় বলিয়। এই সকল সন্নিকর্ষ লৌকিকসন্নিকর্ষ বলিয়া! অভিহিত হয়। 

ইন্দ্রিয়ই করণহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয় । যষ্ঠ সন্নিকর্ষ-স্বরূপ- 
সন্বন্ধবিশেষসন্বন্ধে বক্তব্য যে, প্রতিযোগীর স্বরূপ--সম্বন্ধ বলির স্বীকৃত হইলে 

স্বরূপবিশেষণতা শব্দের দ্বার। “ন্বরূপসম্বন্ধ” বোধিত হইবে এবং অনুযোগীর 
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স্বরূপ, সম্বন্ধ বলিয়! স্বীকৃত হইলে “স্বরূপ বিশেষ্তত1” শবের দ্বার। এ সম্বন্ধ 

বোধিত হইবে এইজন্য ষষ্ঠ সন্নিকর্ষকে স্বরূপসম্বন্ধ-বিশেষ বলিয়া অভিহিত 

হইয়াছে। 

চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। ইন্রিয়- 

সংযুক্ত-সমবার় সম্বন্ধে দ্রব্যে সমবেত গুণ, কর্মাও সামান্যের প্রতঃক্ষা আক জ্ঞান 

হর। ইন্ভ্রি্-সংযৃক্ত-সমবেত-সমবায়সন্বন্ধে দ্রব্যে সমবেত-রূপাদি-তৎসমবেত- 

রূপত্বাপ্ির-প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় । সমবায় সম্বন্ধে শব্দের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। সমবেত 

সমবায় সম্বন্ধে শবে সমবেত শব্ত্বাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। বিশেষ্য বিশেষণ 

ভাব স্বরূপসন্বন্ধে ঘটদি-অভাবের প্রত্যক্ষজ্ঞ।ন হয় ॥ ৫৯-৬১ ॥ 

লিন/লযবজনল্ঘ হলি । ভ্যাণাং: অলিক: । নতি জলিক্ষর্মতুহাছহআ ল্রাহা 

পহ্যাঘলি_ অন্মন্সন্থ হলি | নলন্ঘসত্যহ্ালিত্তিযিতযীব-অল্যঃ হত্যজলনল সবঘহালিল্লিয- 

অভ্ুক-অনতাজঅল্নদূ। হ্বলপ5নি। নভল্তুলধ্তলতণন্নাঞ্তুরণনণ সলি হম ন্কাব্আামূ, 

অতঘঅননন-্বাঞ্ সলি ন্ব্ত অ্ুকঅনআাঘ: ক্কাততনূ, নত্বদনন-ঘলনল-নাঞ্ণ দলি 

নব: অসুক-বদতন-অললায: | ঘ্ধলল্যসাদি নিহাচ্ধীত কাহ্ল্গাহঘালান: । ঘহন্ত্ত 

ঘবঘিনী-ঘংলাঘু-নীক'লাভতর দৃিনীনহদাতা ঘৃখির্নীতস্্ ন্যহঘা ক্শ্ব লমুক্সবি? অঙ্গ 

নজ্নহযা লু তজনবজনল্পং্স নহুততহ্নন্মতঘ লন অতবান। লখান্থি_লীবী লীকততর- 

জালিইক্টেন ঘণ্তলীকউ নহ্নাতুলীউ ম্ন অর্বী। লখান্ন লহুতনঝকন্বী ঘহুলীভন।হায 

অর্বি। তধ্মূলগনঘকনল্নভনুসযলাহাধীত র্নবি। হত দৃখিনীক৩ঘি ঘত্যাহিক্নানায 
নহঘনবকন্নল্ণী ন্রী্নঃ | ঘন নাঘী লহ্ীঘভনহাতী ন্ব অলাযাহঘাঙ্ভস সত্যহাত্যান্। 

বজ্মান্ত্নজনান ভিন্তম-নহংলানভিলতনল-ন্বন্ত'অযুক-অলতাঘভ্য লল্মবলনল-ন্থাহা্- 

সহ্য, লাহ্হান্ছ,তুজ-অদঅলঅমনাঘভয নল্যঅননলন-ঘলনল-ন্বাহা,দী চ্কাহআতত 
নাভমমূ | হুতখস্ব দহনাুনীভাবী ন লীজনাবিসন্থ:, দহলা্ী আঞ্ভু্ভঘীবাজনয লনততা- 
অভ্ভ্িল্লবনামানূ। হ্ন্ন ল্াচশ্রাহী ল অহনাহিন্বাহা,ন, লল ন্বন্ত-অঘীবাজ্য নাত্রভিভিল্লবা- 

মাতানু। ঘন যন ঘনুজ্য ঘৃষ্তাতক্উইলাজীল্ক্বঘীহা:, ন্বঙ্যীবাহত্ত অন্সা্রভ্ষইন, 

নল ঘএসত্যহ্যাআাত্াহাভীকভঘীবালছিন্তন্নত ন্ব্,:ঘীবী নিহীম ইবমূ। হত 
অত্ভ্দাহানসঅহী' ল্নকূর্ববীষ: কাহ্ণ, অভ্মঘলঈল-ভ্দাহান-সতযহী কলকজস্তুত অলনায:, 
ত্-বদনল-লমন-জ্দাহাঁনসত্যহী কলক্তস্ুজ-ঘলনন-অনলাযঃ জাহআম। অন্গাদি 
নহহলানভিন্তকবুহমূলহনহালিচিভল্লততত্্ ঘূত্বলইন লীঞ্ঘলূ। ঘন বাল্ঘসতহী সাঘা- 

অস্ুকভনলায:, হালঘমশরীলংআ লাঘাজল্যদত্যহা' লাঅজস্ভুকবলন লললায: জাত্তমূ। 
হ্ হানসংঘী হঝলা-অঁসুক্-লতাসঃ, হনমনলহ্ হাঘনসত্মহা হবলামবসুক-অলবল- 
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বদন্বাঘ: কাত্ঘামূ। হাত্হসত্সহী শীন্গাহচ্ভিল্ন-দনায:, হাজহঘননল্-লানতাসতহী 
শীঙ্গান্বভিভ্তললঘলঈনঘদলাঘ: ক্রাআামূ। অস অন্ন সন্মহা' বীকিক শী্ঘমূ। অধধয- 

মাতানভীক্কিক সব্মহবমিল্রিঘর্জঘীযাহিক্ক ছিলাগি অন্রলি। ঘনলাকলল: মহা নল াঘীবা:, 

আব্নঘলনললালঘসব্মহা' নবঘতুকঘমতাঘ:, আবাবলব-অননল-দালঘসহাহা' মল: 
ভতুলঝমতীলঘমলায: ল্কাহআম। আশাত্রসবহ্ী অলমাঘতকন্বল্ী লিন্িয-ঘফনজু- 

লিহীনতলা ইন্ত:। নহীনিকমব তত ঘলনাযী ন সবহা:। অঙ্গ যদি লিহীম্আলা লালানিগা, 
নখ্ান্ি-_মুলভাহী ঘহাহালান: হলসুক-তিহীমঘানযা মৃষ্কাব, অসাহী হদাযমান: 
ফনতুজ-ভননল-লিহীন্তালঘা ; অভ্যাবাকী জনাত্বসাতঃ হনঅন্তুজ-বননল-ভলন- 

লিহীঘআলঘা, হাভ্হামান: কঁন্রভগীলানভ্ল্তল্ন-ন্বিহীঘতলসা, ক্কান্ী হ্লামলান: 

গীলানক্িল্ন-অননল-নিহানআলযা | ঘন ন্বত্রান্ববভ্লিল্লালান্ন থাকশ্রামান্রাহিন 

গীলানভিনন্ন-লিহীম্মআ-নিহাঅগানযা ). ঘত্রাানাহী ঘত্সান্বনান: ্বহ..ঁতুক- 
নিহীনঘ-নরিহামালযা । হ্অনল্য্ঘ্ু্ধান । লখাদি নিহীনঘালালিনক্ষি্ন জা বাঘবী, 
অল্যশা নানা অল্নিকম্া হুলি দান্া সতী ভ্ঘাহুল্মীদনি ॥এ২-৫২॥ 

“বিষয়েক্জ্রিয়সন্বন্ধ” এই গ্রন্থে ব্যাপার শবের অর্থ সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ অর্থা 

বিষয়ের সহিত ইন্ড্রিয়ের সম্বন্ধ । গ্রন্থকার “দ্রব্যগ্রহ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার! 

ছয়প্রকার সন্নিকর্ষের উদাহরণ দেখাইতেছেন। ইন্দ্রিয়সংষোগজন্য অর্থাং বিষয়- 

তৃত দ্রব্যের সহিত ইন্দ্িয়সংযোগ হইতে দ্রব্যের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

কার্ধ্যকারণভাবের একাধিকরণতানিয়মবশতঃ কাধ্যভৃত দ্রব্যপ্রত্যক্ষ বিষয়ত৷ 

সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের বিষয়ে দ্রব্যে থাকে এবং কারণভূত দ্রব্যন্র্িয়- 
সংযোগ সমবায় সম্বন্ধে বিষয়ে দ্রব্যে থাকে । ইন্দ্রিয়সংযুক্তসমবায়জন্য অর্থাং 

ইন্ড্রিয়সংযুক্ত-ঘটাদি প্রতিষোগিকসমবাঁয় সম্বন্ধ হইতে দ্রব্যেসমবেত-গুণাদির 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় । এখানেও কা'রণভূত তাদৃশঘটাদিপ্রতিযোগিক- 

সমবায় সম্বন্ধ গুণাদিতে থাকে এবং কাধ্যভূত তাদ্ৃশবিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান 

বিষয়তাসন্বন্ধে গুণাদিতে বিষয়ে থাকে । এইরূপ পরবর্তীস্থলেও বৃঝিতে 
হইবে। যদি বল দ্রব্যপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ কারণ বলিয়! স্বীকৃত হইলে 

ত্বক্-প্রভাসংযোগ হইতে প্রভার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয়, যেহেতু সেখানে 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণ তবগিক্ড্িয়-সন্নিকর্ষ আছে । এইজন্য বিশ্বনাথ বিশেষরূপে 

কাধ্যকারণভাবের কথ! বলিতেছেন-_“বস্তৃতত্ত” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । বস্তৃতঃ 

দ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃসংযোগ অর্থাৎ দ্রব্যের সহিত চক্ষুরিজ্রিয়ের- 
সংযোগ কারণ। প্রব্সমবেত-গুণাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃসংযুক্ত- 
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-সমবায় অর্থাৎ চক্ষুঃসংযুক্তঘটা দিদ্রব্যপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ। দ্রব্সমবেত- 
গুণাদি-তৎসমবেতগুণত্বাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষা স্বকজ্ঞানের প্রতি চক্ষুঃসংযুক্ত- 
সমবেত-সমবায় অর্থাং চক্ষুসংযুক্তদ্রব্যসমবেতগুণাদিপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ। 
এইরূপ অন্বাত্রও অর্থাৎ দ্রব্যের প্রাণপ্রত্যক্ষাত্ম জ্ঞানের প্রতি দ্রব্যাতক্মকবিষয়স্থিত- 
বাসুর সহিত ঘ্রাণেন্র্িয়ের সংযোগ কারণ । এবং দ্রব্যেসমবেত গন্ধের ঘ্রাণ- 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্বানের প্রতি ঘ্রাণেন্দ্িয়সংযুক্ত-পাধিব-দ্রব্যস্থিত-বামুপ্রতিযোগিক- 
সমবায় কারণ । 

এবং দ্রব্যের ত্বাচরত্যক্ষের প্রতি তৃশিক্দ্িয়সংযোগ কারণ | দ্রব্যসমবেত- 

গুণাদির ত্বাচুপ্রত্যক্ষের প্রতি ত্বগিক্ত্রিয়সংযুক্তদ্রব্যপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ । 

এইভাবে ষড়বিধলোকিক প্রত্যক্ষস্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কাধ্য-কারণভাব কজিত 

হয়। পরস্ত অর্থাৎ বিষয় প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপ ও মহত্ব কারণরপে স্বীকৃত 

হইলে পৃথিবীর পরমাণুনীলে নীলত্ব ও পৃথিবীপরমা তে পৃথিবীত্ব এই দুইটি বস্তুর 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় না কেন? অথচ পৃথিবী-পরমাণুর নীলরৃতি 
নীলত্বে ও পৃথিবীপরমাধুরৃতি পৃথিবীত্বে স্বাশ্রয়-সমবেত-সমবেতত্ব সম্বন্ধে উদ্ভৃত- 
রূপ ও মহত্ব বিদ্যমান আছে। স্বপদের দ্বারা উদ্ভৃতরূপ ও মহত্ব গৃহীত হয়। 

স্ব-উত্ভৃতরূপ ও মহত্ব, ইহাদের আশ্রয় ঘটাদ্যাত্মক পৃথিবী, পৃথিবীসমবেত 

নীল, নীলে সমবেত নীলত্ব+ সৃতরাং উত্তৃতরূপ ও মহত্ব স্থাশ্রয়-( স্বসমবায়ি )- 

সমবেত-সমবেতত্ব সম্বন্ধে ঘটাদ্যাত্মক পৃথিবীনীল-বৃত্তি নীলত্বে আছে। নীল- 

বৃত্তিনীলত্বজাতি একই । স্বৃতরাং উক্ত নীলত্রজাতি ঘটনীলে ও পরমাণুনীলে 

আছে । যেমন মহৃতৃ উক্ত পরম্পর। অর্থাৎ স্বাশ্রয়সমবেত-সমবেতত্ব বা স্বসমবায়ি- 

সমবেত-সমবেতত্ব-রূপ পরম্পর1 সম্বন্ধে ঘটনীলবৃত্তি-নীলত্বে থাকে, সেইরূপ 
মহত্ব উক্ত পরম্পর! সম্বন্ধে পরমাণুনীলবৃতি-নীলত্বেও থাকে । এবং উদ্তৃতরূপ 

যেমন উক্ত পরম্পর1 সম্বন্ধে ঘটনীলবৃত্তি-নীলত্বে থাকে, সেইরূপ উত্তৃতরূপ 
উক্ত পরম্পর] সম্বন্ধে পরমাথুনীলবৃতি-নীলতেও থাকে । অথচ ঘটনীলবৃত্তি- 

নীলত্বের মত পরমাণুনীলবৃতিনীলত্বের প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয় কেন? কারণ- 

সত্বে কার্যের অনুৎংপত্তির হেতু কি? এবং সকলপৃথিবীবৃত্তিপৃথিবীত্বজাতি 
একই, সুতরাং ঘটবৃত্তিপৃথিবীত্ব ও পৃথিবীপরমাুরৃত্তিপৃথিবীত্ব অভিন্ন বস্ত। 

অতএব মহত্ব ও উত্ভৃতরূপ স্বাশ্রয়সমবায় বা স্বসমবারিসমবায় সম্বন্ধে যেমন 

ঘটবৃত্তিপৃথিবীত্বে থাকে, সেইরূপ পৃথিবীপরমাধুর্ৃতিপৃথিবীত্বেও থাকে । 

অথচ ঘটবৃত্তিপৃথিবীত্বের মত পৃথিবীপরমাধুবৃত্তিপৃথিবীত্বের প্রত্যক্ষ হওয়! 

প্রত্যক্ষণ্ডম্ ১৭৭ 
ব, বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/৩৭.১২ 



উচিত, যেহেতু কারণসত্তবে কার্য্যসত্বা এই অন্থয়ব্যাপ্তি বা নিয়ম আছে। কিন্ত 
পৃথিবীপরমাণুবৃত্তিপৃথিবীত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহার কারণ কি? সেইবূপ 
বামুবৃত্তি ও বায়বীয়স্পর্শাদিৃতিসতাজাতির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হউকৃ। ঘটবৃত্তিসতা 

ও বাম়ুবৃত্তিজতি অভিন্ন পদার্থ, যেহেতু সকলদ্রব্যাদিবৃত্তিসতাজাতি একই 
বলিয়। গণ্য হয় । স্ৃতরাং উদ্ভৃতরূপ ও মহত্ব যেমন স্বাশ্রয়সমবায়সন্থদ্ধে ঘটবৃত্তি- 
সত্তাতে থাকে, সেইরূপ বামুবৃত্তিসত্তাতেও আছে এবং উদ্ভৃতরূপ ও মহত্ব ্বাশ্রয়- 
সমবেতসমবায় বা স্বসমবায়ি-সমবেত-সমবেত্ব সম্বন্ধে বায়বীয়ম্পর্শাদিবৃত্বি- 
সতাতে আছে। 

উক্ত আপত্তি বারণের নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_ “তন্ম।৫” ইত্যাদি- 

গ্রন্থ । তন্মাং অর্থাং পৃথিবীপরমাণুনীলবৃত্তিনীলত্বের, পৃথিবীপরমাথুবৃত্তি- 

পৃথিবীত্বের, বায়ুবৃতিসত্তার ও বায়বীয়স্পর্শাদিবৃতিসতার প্রত্যক্ষত্বাপতিহেত, 
ঘটাদিদ্বব্যঘমবেত-গুণাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভৃতরূপাবচ্ছিন্ন বা 
উদ্ভৃতরূপবিশিষ্ট ও মহত্ববিশিষ্ট যে চক্ষুঃসংযোগ, সেই চক্কৃঃসংযুক্তসমবায় 
কারণ। এইরূপ কাধ্যকারণভাব স্বীকৃত হইলে পৃথিবীপরমা প্ুবৃত্তিপৃথিবীত্বের 
ও বামুৰ্ত্িসত্তার প্রত্যক্ষত্বাপত্তি হয় না। যেহেতু পৃথিবী পরমাথুতে যে 
চক্ষঃসংযোগ আছে, সেই চক্ষুঃসংযোগে উদ্ভৃতরূপ থাকিলেও মহত্ব নাই বলিয়া 

পৃথিবীপরমাণুবৃত্তিপৃথিবীত্বের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না । এবং বায়ুতে 

ষে চস্কসংযোগ আছে, সেই চক্ষঃসংযোগে মহত্ব থাকিলেও উদ্ভৃতরূপ নাই 

বলিয়া বামুবৃতিসত।র প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। তথা ঘটাদিদ্রব্য- 

সমবেত ( গুণাদি)-সমবেত-(গুণত্বা দির)-চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উত্তুতরূপবিশিষ্ট 

ও মহ্ত্ববিশিষ্ট যে চক্ষুঃসংযোগ, সেই চক্ষুঃসংযুক্তসমবেতসমবায় কারণ। 
এইরূপ কাধ্যকারণভাব স্বীকৃত হইলে পৃথিবীপরমাধুনীলবৃত্তিনীলত্বের ও 

বায়বীয়স্পর্শাদিবৃত্তিসত্তার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যেহেতু 
পৃথিবীপরমাথুতে যে চক্ষুঃসংযোগ আছে, সেই চক্ষসংযোগে উদ্ভূতরূপ 
থাকিলেও মহত্ব নাই। এবং বায়বীয়স্পর্শাদিতে যে চক্ষঃসংযোগ আছে, সেই 

চক্ষুসংযোগে মহত্ব থাকিলেও উদ্ভূতরূপ নাই। এইরূপ যেখানে ঘটের পৃষ্ট- 

দেশে বা পশ্চাদ্ভাগে আলোকসংযোগ হইয়াছে, আর ঘটের অগ্রভাগে চক্ষুঃ- 

যোগ হইয়াছে, সেখানে ঘটের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষত্বাপত্তি বারণের জন্য “আলোক- 
সংযোগবিশিষ্ট” এইপদ চক্ষঃসংযোগের বিশেষণরূপে নিবেশ করিতে হইবে । 
তথাচ টিভির মহত্ববিশিউ ও আলোকসংযোগবিশিষ্ট যে চক্ষঃ- 

১৭৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবল্গী 



সংযোগ, ভাদৃশ চক্ষ£ঃসংযোগই দ্রব্যচাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি কারপ। এইভাবে 

কাধ্যকারণভাব স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপে মহত্ববিশিষ্ট ও উত্তৃতম্পর্শ- 

বিশিষ্ট যে ত্বকৃসংযোগ তাদৃশত্বকূসংষোগ দ্রব্যস্পার্শন প্রত্যক্ষে কারণ। দ্রব্য- 

সমবেতন্পর্শপৃথকৃতাদি-গুণাদির স্পার্শনপ্রত্যক্ষের প্রতি পূর্বেবো্ত ভাদৃশত্বকৃ- 

ংযুক্ত-( দ্রব্য )-প্রতিযোগিকসমবায় কারণ। দ্রব্যসমবেত-(স্পর্শাদিগুণ)-সম- 

বেতের-( স্পর্শতবা দির ) স্পার্শনপ্রত্যক্ষের প্রতি তাদৃশ ত্বকৃসংযুক্ত-(দ্রব্য)-সমবেত- 

সমবেতত্ব-( সমবায় )-সম্বন্ধ কারণ। এখানেও বিশ্বনাথ বলিলেন--পরমাথুর- 

স্পার্শনপ্রত্যক্ষা কঝআকজ্ঞানে অতিব্যপ্তিবারণের জন্য “মহত্ববিশিষ্ট” এইপদ ও 

প্রভাঘটিত স্পার্শন প্রত্যক্ষে অতিব্যপ্তিবারণের জন্য “উদ্ভৃতম্পর্শবিশিষ্ট” এইপদর 

ত্বকূসংষোগের বিশেষণরূপে নিবেশ করিতে হইবে । এইজন্য আমি পূর্বেই 

উক্ত পদ দুইটি কারণের ঘটকরূপে বা কারণকোটিতে সন্নিবেশিত করিয়াছি । 

এইরূপ পুথিবীবৃত্তিগন্ধপ্রতাক্ষেরপ্রতি ঘ্রাণসংযুক্তপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ। 

পৃথিবীবৃত্তিগন্ধসমবেত-গন্ধতাদির প্রত্যক্ষ ঘ্রাণসংযুক্ত-(পাধিব পদার্থ)-সমবেত- 

( সমবেতত্ব )-সমবায় কারণ। এবং রাসনপ্রত্যক্ষে রসনা সংযুক্ত-প্রতিযোগিক- 

সমবায় কারণ । রসসমবেত-রসত্বের রাসনপ্রত)ক্ষের প্রতি বিষয়ের সহিত 

রসনাপংযুক্ত-সমবেত-( রস-সম্বেতত্ )-সমবায় কারণ । শবে্র প্রত্যক্ষাত্মক- 

জ্ঞানের প্রতি শ্রোত্রবিশিষ্টসমবায় কারণ। শব্দেসমবেত-শব্ত্বের শ্রাবণ- 

প্রত্যক্ষের প্রতি শ্রোত্রবিশিষ্ট সমবেত-(সমবায়)-সমবেতত্ কারণ। 

আকাশই শ্রবণেক্ত্রিয়। যখন কোন রসবিশিষ্টদ্রব্য রসনার সহিত সংযুক্ত 

হয়, তখন এ রসনার অগ্রভাগে অবস্থিত রসনেন্দ্িয়ের সহিতও এ দ্রব্যের 

সংযোগ হয়, তাহার ফলে এ দ্রব্যে বিদ্যমান রসের সহিত রসনেক্ত্রিয়ের সংযুক্ত- 

সমবারসন্নিকর্ষ হয়। এ সন্নিকর্ষের দ্বার রসনাস্থিত-দ্রব্যের রসের প্রত্যক্ষ 

হয়। রসনেক্ত্িয় কখন রসবিশিষ্টদ্রব্যকে গ্রহণ করিতে পারে না। ঘ্রাণ 

গন্ধবিশিষ্টদ্রব্যের অংশ ঘ্রাণেক্ভ্িয়ের নিকটে গমন করে না। বাম্বদ্ধার গন্ধ- 

বিশিষীদ্রব্যের অংশ ঘ্রাণেক্ক্রিয়ের নিকটে উপস্থিত হয় এবং উক্তপ্রকারে সঙন্নিকৃষণ 

হইয়! প্রত্যক্ষ হয়। ঘ্রাণেজ্িয়-দ্বারা দ্রব্য গৃহীত হয় ন|। 

এখানে উক্ত সমস্ত প্রত্যক্ষই লৌকিক প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধিত হয়। অর্থাং 

উক্ত ছয় প্রকার সন্নিকর্ষ বাহোক্্িয়সমীপবর্তী বহিরিজ্ত্িয়াভিমুখে অবস্থিত দ্রব্য 
ও তদীয় গুণাদির সহিতই হয়। এইজন্য উক্ত সকল প্রত্ক্ষই লোৌকিকসন্িকর্ষ 

হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহ্বাদিগকে লৌকিকপ্রত্যক্ষ নামে অভিহিত কর! হয় । 

্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৭৯ 



ইন্ড্িয়ের সহিত এমন বিষয়সমূহের সন্নিকর্ষস্বীকারে প্রয়োজন হয়, যে 

সকল বিষয় ইন্্রিয়সমীপবর্তী ও ইন্ত্রিয়াভিমখে অবস্থিত নয়। এমন কি, ষে 
সকল বিষয় ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ষের কালে বা সময়ে উৎপন্নই হয় নাই অথব! 

সেই ইন্ড্রিয়ের গ্রহণযোগ্যই নহে, এতাদৃশ বিষয়সকলের প্রত্যক্ষের উপপতির 

জন্য ইন্ড্রিয় সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এতাদ্বশ সন্নিকর্ষসমূহ 
সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সহজবোধগম্য হয় না বলিয়াই অলোৌকিকসন্নিকর্ষ 

বলিয়া অভিহিত হয়। অলোকিকসন্নিকর্ষজন্তপ্রত্যক্ষকে অলোকিকপ্রত্যক্ষ 

বলে। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন- _বক্ষ্যমান অলোৌকিকপ্রত্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্িয় 

ব্যতীতও উৎপন্ন হয়। আত্মার-_জীবাত্মার প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি €( আত্ম-) 

মনঃসংধোগ কারণ । আত্মাতে সমবেত জ্ঞানাদির মানসপ্রত্যক্ষের প্রতি 

মনঃসংযৃক্ত-( আত্ম। )-প্রতিযোগিকসমবায় কারণ। আত্মাতে সমবেত- 

( জ্ঞানাদিতে ) সমবেত-জ্ঞানত্বাদির মানসপ্রত্যক্ষেরপ্রতি মনঃসংযুক্ত-(আত্মাতে) 

সমবেত-জ্ঞানাদিপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ । অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি ও সমবায় 

প্রত্যক্ষের-প্রতি চক্ষুরাদি-ইন্্রিয়সংযুক্ত-( ভূতলাদি) বিশেষণতা স্বর পসম্বস্ধ 
কারণ। ( ভূতলবৃর্তিঘটাভাব, এখানে বিশেষণভূতলে বিশেষণতা আছে, এবং 

ভূলে চক্ষরিক্ট্রিয়সংযোগও আছে বপিয়া সন্বন্বী--ঘটাভাবের প্রত্যক্ষের প্রতি 
চক্ষুরিজ্্রিয়সংযুক্ত-(ভূতলাদি) বিশেষণতা ্ বরূপসন্বন্ধ কারণ) কিন্তু অর্থাৎ “ভূতলে 
ঘটাভাব” এখানে বিশেষণীভূত ভূতলে বিশেষণতা আছে । ভূতলে চস্ষৃরিক্ড্িয 
সংযোগ আছে, অতএব ইন্ত্রিয় সংযুক্ত বিশেষণতারপ সম্বন্ধ ভূতলে প্রত্যক্ষ 

হওয়ায় সন্বন্ধী অর্থাং ঘটাভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়, এ সম্বন্ধেই ভূতলে ঘটাভাব 
থাকে; সন্বন্ধসত্তে সম্বদ্ধিসত্বা ইতি নিয়মবশত2। 

বৈশেষিকমতে সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় না। 

ষষ্ঠসন্নিকর্ষ বিশেস্তবিশেষণের ভাবই বিশেষ্ত-বিশেষণ ভাব | বিশেষ্ত- 

বিশেষণ এই পদে দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে । বিশেম্তভাব ও বিশেষণভাব এই 

দুইটি পদের দ্বারা বিশেষত ও বিশেষণতা বোধিত হয়। বিশেষ্যতা ও 

বিশেষণতা ন্যায়ের ভাষায় স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ বল! হয়। যদি গ্রতিযোগীর 

স্থরূপকে সম্বন্ধ বল! হয়, তাহা হইলে “বিশেষণত।” এই শবের দ্বার! এ সম্বন্ধ 

বোধিত হয়। আর যদি অনুযোগীর স্বরূপকে সম্বন্ধ বল। হয়, তাহ! হইলে 

“বিশেষ্ত1” এই শবের দ্বার! এ সম্বন্ধ বোধিত হয় । 

এখানে যদিও গ্রাহ্ অর্থের-_বিষয়ের ভেদবশতঃ বিশেষণতা ভিন্ন ভিন্ন ব! 

১৮০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বহু প্রকার হয়--সংযুক্তবিশেষণত1, সংযুক্তসমবেতবিশেষণতা, সংযুক্ত- 

সমবেত-সমবেত-বিশেষণতা, সমবেতবিশেষণতা, সমবেত-সমবেতবিশেষণতা, 

যুক্তবিশেষণবিশেষণতা প্রভৃতি । ধেমন ইন্জ্রিয়সংযুজ-€ ভূতলাদি ) বিশেষণতা 

সম্বন্ধে ভূতলাদিতে ঘটপটাদির অভাবপ্রত্যক্ষ হয়। ইন্ত্রিয়সংযুক্ত ( ঘটাদি ) 
সমবেত (সংখ্যার্দি) বিশেষণতা সম্বন্ধে সংখ্যাদিতে রূপাদির অভাবগ্রত্যক্ষ 

হয়। ইন্দ্রিয়সংযুক্ত (ঘটাদি )-সমবেত-( সংখ্যাদি ) সমবেত ( সংখযাত্বাদি ) 

বিশেষণতা সম্বন্ধে সংখ্যাত্বাদিতে-রূপাদদির অভাবপ্রত্যক্ষ হয়। 

শ্রোত্রবিশিষ্ট বিশেষণতা সম্বন্ধে শব্দাভাবের প্রত্যক্ষ হয় । শ্রোত্রবিশিষ্ট- 

সমবেত-বিশেষণতা সম্বন্ধে কাদিতে-খত্বাদির অভাবপ্রত্যক্ষ হয় । শ্রোত্রবিশিষ্ট- 

বিশেষণবিশেষণতা সম্বন্ধে কত্বাদিবিশিষ্টাভাবে গতাভাবাদিগুত)ক্ষ হ্য়। 

চক্ষুঃসংযুক্ত-বিশেষণ-বিশেষণতা সম্বন্ধে ঘটাভাবাদিতে পটাভাবাদির প্রত্যক্ষ 

হয়। অন্যস্থলেও এইভাবে বুঝিতে হইবে । তথাপি অর্থাং উক্তরূপে বিশেষণতা 
বনু প্রকার হইলেও বিশেষণতাত্বরূপে বিশেষণতা একবিধ বলিয়] পরিগণিত 

হইবে। অন্তথা ছয় প্রকার সন্নিকর্ষ এই প্রাচীন সংবাদ বা প্রাচীন প্রবাদ 

ব্যাহত বা বিদ্বিত হইবে ॥ ৫৯-৬১ ॥ 

ঘি জানুঘঞ্সবীতর্ন অঙ্গ স্ভ্মব | 

সত্ব অমলানভ্ৰ নিহানগবমা মনল 11) 
ভাঁবভিন্ন পদার্থই অভাব। ষে পদার্থের অভাব বোধিত হয়, সেই 

পদার্থকে সেই অভাবের প্রতিযোগী বলে। প্রতিযোগী যে প্রমাণের দ্বারা 

অবগত হওয়া যায়, অভাঁবও সেই প্রমাণের দ্বার] জ্ঞাত হয়। যেমন চক্ষু- 

রিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘট ও ঘটাভাব উভয়ই গৃহীত হয়। এইভাবে অন্তত্রও বুঝিতে 
হইবে । অতএব প্রতিযোগীর অন্তিত্সাধক প্রমাণই তদভাবেরও সাধক হয় |. 

নিষেধবোধক নঞ প্রভৃতি শবের দ্বার! উল্লিখিত জ্ঞানের বিষয় যে হয় তাহার 

নাম অভাব। “এখানে ইহ। নাই, এই বস্তটি ইহ1 নহে” ইত্যাদি প্রকার জ্ঞানে 

নিষেধবোধক নঞ শব্দের অর্থ বিষয় হইয়াছে । এ নঞ শব্দার্থই অভাব 

বলিয়। পরিগণিত | যদিও “ভবিষ্ঠতি” এই ক্রিয় দ্বারা প্রাগভাব বোধিত হয় 

এবং নফট, ধ্বন্ত গ্রভৃতি শব্ধ দ্বারা ধ্বংসাভাব বোধিত হয়, তথাপি ভবিষ্তাতি, 

নট, ধ্স্ত প্রভৃতি শব নিষেধবোধক বলিয়! গণ্য । 
বিশ্বনাথ এখন বলিতেছেন-_যদি এখানে ঘট, পট প্রভৃতি প্রতিযোগী 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৮১ 



থাকিত, তাহা হইলে এ সকল প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ হইত এরূপ আপত্তি যেখানে 

হয়, সেইস্থানে অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। বিশেষণতান্বরপ সম্বন্ধে স্বাধিকরণে 

সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় ॥ ৬২ ॥ 

যহি হআান্্ঘভঞ্মবতি । অনাালালসব্যহ্ধী যীব্যান্তুদভভ্ঘিঃ ক্ঞাবঘামূ। লধাহ্ি-_ 

মূনভাহী ঘতাহ্যবান জা ঘতানাত্রাহ্ক ল ফ্লাবব । বীনালালীঘকচ্ষী সলিযীন্ভুঘভলা- 
ধান: ক্গাহঘাম্। লগ ীহযলাওনি অধহিলা । জা ন্ সলিযীবিভল্র-সঅজ্বন-সতজিত- 

সনিষীবিকতজনা | লহ্খহন্ব_সলিযীহিলী ছাই: অহতসভনত্যা সজল নজুন্ধনঃ 

সলিযীঘী যজ্ঞ আীগনাশসন্মন্ী ইন্ত:। লখাছি__সন্সাভীন্কঘঘীআাহিক্ক নর্মব, লঙ্গ-_ 
যহাসস ঘর: হন, লহ্ি ওদলঞ্ধীন হুআঘাভ্যিন্তু হান্বযবী, লঙ্গ ঘ্রান্াত্াই: সততা 

অনলি । জন্পর্াই নত লাণাহুযিত্ত্ হান্নঘবী, বীল ঘত্যা্পালাইহ্ল্ঘন্জাই ল ন্বাহা,ঘসঅহা' 

হাহাঁনসত্যহা' তু অলততীল, আলীন্ভঘীয তিলাদি জ্দাহাঁলসন্হাব্যানাভ্যিত্ত হানা । 

যুহতাহিক্ষ অহ্যীব্য, লহ্নানভন্ত্ু ন আীন্ঘ:, লগ যুতআহি-সতঘহাহসাঘান্যিত্তুহানয- 

উ্বান্। লাধীত্ লজঘাধান:, নানাছী শীংমাম্ানী, যুইলিকামানী, নী অন্তুচ্ঞাংত্রা- 

পা:, সীল হাল্ছালাল:, আব্ননি ভ্তভ্বাতলানঃ-_ঘ্বলাহায ঝজহিন্িবঘ্ ভাবী, 
নন দব্যধা্সাণাহ্তিন্ত' হাল্বযংতানু। অভ্বানান-সত্যহাী' সলিযীবিলী হীব্যলা । 

আল্যী5ল্যাঘাতগত্যহী তত অছিকহঘা যীন্যলা অইহ্থিলা । অন্ন: চলা ঘিহান্মাি- 
ঈহীছি ন্দহা না গৃষ্থান তন 0৭) 

যদি এখানে ঘটপটাদি গ্রতিযোগীর উপলব্ধি হইত-_ ইত্যাদি গ্রন্থ । অভাব- 

প্রত্যক্ষে যোগ্যানৃপলব্ধি কারণ, যোগ্যানুপলক্কি অর্থাং যে অনুপলবন্ধির যোগ্যত। 

আছে তাদৃশ অনুপলব্ধি (0099-061050619)। অর্থাত উপলব্ধির জ্ঞানের 

অভাব, অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ। যেমন ত্বতলাদিতে ঘটাদির জ্ঞান থাকিলে, 
ঘটাভাবাদির জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অতএব অর্থাং ঘটপটাদি প্রতিযোগি- 

জ্ঞানাসত্বক।লে ঘটপটাদি গ্রতিষোগীর অভাবজ্ঞান থাকায় স্বীকার করিতে 

হইবে যে--অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি প্রতিযোগীর অর্থাৎ যাহার অভাব প্রত্যক্ষ 

হইতেছে, সেই বস্তর উপলম্বাভাব অর্থ, উপলন্ধির-_প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের 

অভাবই কারণ বলিয়া বোধিত হয়। সেইস্থলে অনুপলন্ধির যোগ্যতা থাকা 

আবশ্যক, সেই যোগ্যত। আবার ঘটপটাদি প্রতিযোগীর সত্বপ্রসঞ্জন অর্থাং 

সত্বের আপত্তি--যদি এখানে প্রতিযোগী ঘটপটাদি থাকিত ইত্যাকারক 

আরোপ ব! তর্কের দ্বারা! যে অনুপলক্ধির উপলন্ধিরূপ প্রতিযোগী আরোপিত 
হয়, তাহাই যোগ্যানুপলন্ধি, তাদৃশ যোগ্যানপলন্ধি অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ। 

১৮২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



“সত্বৃস্য প্রসরঞ্জনং আপাদনং আপত্তিঃ) তেন প্রসঞ্জিত আপাদিত উপলব্ষিরূপঃ 

প্রতিযোগী যহ্যাঃ অনুপলন্েঃ সা প্রতিযোগি-সত্ব-প্রসঞ্জন-প্রসঞ্জিত-প্রতিযোগী 

অনুপলব্ধিঃ, তত্বমেব যোগ্যত৷ অত্র অভিপ্রেতা” । অর্থাং যেখানে--“ঘটপটাদি 

থাকিত, তাহা হইলে উহাদের প্রত্যক্ষ হইত” এইরূপ আপত্তি করা যাইতে 

পারে, সেইরূপস্থলেই অনুপলন্ধি অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ হয় । তাহার অর্থ এই 

ষে প্রতিযোগী ঘটপটদির সত্বপ্রসক্তি-সত্বের আরোপ অর্থাং যদি প্রতিযোগী 

থাকিত এইরূপ তর্কদ্বারা ষে উপলমভ্ভের__অনুপলব্ধির অভাবের উপলভ্ভরূপ 
প্রতিযোগী আপাদিত হয় অর্থাৎ “উপলব্ধি হইত” এইরূপ প্রতিযোগীর আরোপ 

করা হইয়াছে, তাদ্ৃশ উপলভ্ভাভাব--উপলন্ধির অভাব (1)01-06:060107) 

অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ । সুতরাং যেখানে আলোক-সংযোগাদি আছে, সেই- 
স্থানেই “যদি এখানে ঘট থাকিত, তাহা হইলে ঘট পরিদৃষ্ট হইত” এইরূপ 

আপত্তি বা তর্ক কর! যাইতে পারে । অতএব সেইস্থলেই ঘটাভাঁবাদির প্রত্যক্ষ 

হয় । অন্ধকার স্থলে এরূপ আপত্তি বা তর্ক করা যাইতে পারে না বলিয়া 

অন্ধকারে ঘটাভাবাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু অন্ধকারে স্পার্শনপ্রত্ক্ষ 
হয়। যেহেতু আলোকসংযোগ ব্যতীতও স্পার্শনপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয় অর্থাৎ 
অন্ধকারেও যদি ঘটাদি থাকিত, তাহা হইলে স্পর্শ কর] যাইত এইরূপ আপত্তি 

বা] তর্ক সমৃৎপন্ন হয়। 

গুরুত্ব প্রভৃতি যে সকল পদার্থের প্রত্যক্ষ অযোগ্য, তাহাদের অভাব কিন্তু 

যোগ্য বস্ত বলিয় বিবেচিত ব1 গণ্য হয় না বলিয়। গুরুত্বাদির অভাবের প্রত্যক্ষ 

হয় ন৷। যেহেতু যোগ্যতার অভাববশতঃই গুরুত্ব প্রভৃতির প্রত্যক্ষের আপতি 
বা তর্ক হয় না। বামুতে উদ্ভৃতরূপের অভাব, পাষাণে সৌরভের অভাব, 
গুড়ে তিক্তের অভাব, বহিনতে অনুষ্ণত্বের অভাব, কর্ণে বা শ্রবণেক্ত্রিয়ে শবের 
অভাব, ও আত্মাতে সুখাদির অভাব এবং এরূপ অপর অভাবও সেই সেই 
ইন্জ্রিয়ের ঘ্ার! প্রত্যক্ষ হয়, যেষে ইন্ড্রিয়ের দ্বারা ততদভাবীয় প্রতিযোগীর 

প্রত্ক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যদ্বস্ত যদিজ্তিয়গ্রাহ্ তদভাবও তদিক্জরিয়গ্রাহ্া 

এরূপ নিয়ম আছে। এবং যেহেতু উক্তস্থলে বামুবৃত্তি উদ্ভৃতরূপাদি সকল 

প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের আপত্তি বা তর্ক করা যায়। 

সংসর্গাভাবপ্রত্যক্ষে ঘটপট প্রভৃতি প্রতিযোগীর যোগাত৷ অপেক্ষিত অর্থাং 

অবশ্থই প্রয়োজন, কিন্ত অন্যোইহ্যাভাবের প্রত্যক্ষে তাহার অধিকরণের প্রভত;ক্ষ- 

যোগ্যতা অপেক্ষিত বা অবশ্যই দরকার । অন্োহগ্কাভাব এখানে অন্ভোহন্য 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৮৩ 



শব্ের অর্থ পরস্পর অর্থাৎ যে দুইটি বস্তর মধ্যে দুইটি বস্তই ক্রমান্বয়ে অভাবের 

প্রতিযোগী ও অনুযোগী হয় । যেমন “ঘটঃ পটে। ন',__-অর্থাং ঘট পট নহে এই 
অন্থোহগ্য।ভাবে ঘট অনুযোগী ও পট প্রতিযোগী হইয়াছে । আবার “পটে! 
ঘটে! ন” অর্থ পট ঘট নহে এখানে পট অনুষোগী ও ঘট প্রতিযোগী হইয়াছে । 
সুতরাং ঘট ও পট এই দুইটি ভ্রব্যই পরম্পররূপে এই অভাবের অনুযোগী ও 

প্রতিযোগী ছুইই হইতে পারে। এই নিমিত্ত অন্যোহন্তানুযোগিক হইয়! 
অন্যোহন্তপ্রতিযোগিক যে অভাব তাহ।ই অন্যোহন্তাভাব বলিয়! অভিহিত 

হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_অন্যোহন্যাভাবের প্রত্যক্ষে অধিকরণের 

অর্থাং অনুযোগীর প্রত্যক্ষযোগ্যতা প্রয়োজন । অন্যথা আকাশকুমুম বা 
শশশৃঙ্গ ঘট ন ইত্যকারক অন্যোহ্ম্যাভাবের ও বায়ু রূপবান ন ইত্যকারক 

অন্যোহন্যাভাবের প্রত্যক্ষত্বাপত্তি। অন্তোহন্যাভাব প্রত্যক্ষস্থলে অধিকরণের 

প্রত্যক্ষ যোগ্যতা স্বীকৃত হওয়ায় “স্তসভাদিঃ পিশাচাদিঃ ন”' ইত্যাদি স্থলে 

স্তস্ভাদিতে পিশাচারদির ভেদ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় বা চস্ষুরিন্ত্িয়ের দ্বারা গৃহীত 
হয়ই ॥ ৬২ ॥ 

সীল: অলিবজ্িলিঘ: লব্বীতিন: | 
বালান্সম্বালী বালতম্াগী মীমঅংবঘা |1ৎ২।। 

স্যায়বৈশেষিক--সামান্থলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যেণগজ এই তিনটি সন্নিকর্ষকে 

অলোকিকসন্নিকর্ষরূপে স্বীকার করিয়াছেন । 

ইন্দ্রিয়ের সহিত এমন কতকগুলি বিষয়ের ব৷ বিষয়সম্হের সন্নিকর্ষ 
স্বীকারের প্রয়োজন হয়, যে সকল বিষয় ইন্ট্রিয়ের নিকটবর্তী বা ইন্ড্রিয়ের 
অভিমুখে অবস্থিত নয় । এমনকি অনেক বিষয় ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্মিকর্ষকালে 
উৎপন্নই হয় নাই অথব। সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্যই নয়, এই সকল বিষয়ের 

প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য ইন্ড্রিয়্সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হুইবে। 

কিন্ত এই জাতীয় সন্নিকর্ষ সকল ব্যক্তির পক্ষে সহজবোধের বিষয় নয় বলিয়াই 

অলোকিকসন্নিকর্ষ বলিয়া অভিহিত হ্ইয়াছে। অলোকিকসন্নিকর্ষ জন্য 
প্রত্যক্ষকে অলৌকিকগ্রত্ক্ষ বল! হয়। এই সন্মিকর্ষ প্রত্যাসতিশবের দ্বারাও 

বোধিত ব' ব্যবহৃত হয় । সামান্যলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি, জ্ঞানলক্ষণাগ্রত্যাসত্ি ও 

যোগজপ্রত্যাসত্তি। এই তিনটি অলোৌকিকগ্রত্যক্ষের উৎপতিতে ইন্জিয় 
ব্যাপাররূপে স্বীকৃত হয় । এখানে ব্যাপার শবের “তজ্জন্যত্বেসতিতজ্জন্মজনক” 

এইরূপ অর্থ স্বীকৃত নহে কিন্ত ব্যাপার শবের অর্থ এখানে সঙন্িকর্ধ বলিয়! 

১৮৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



গ্রাহ্য, স্বৃতরাং ব্যাপার ও সন্নিকর্ষ একার্থকরূপে এখানে স্বীকৃত হইয়াছে। 

সামান্লক্ষণ শবেস্থিত বা সামান্যলক্ষণ শব্দের ঘটক লক্ষণশবের অর্থ হইল 

স্বরূপ ও জ্ঞান। সামান্স্বরূপ ও সামান্তজ্ঞান--সামান্প্রকারকজ্ঞান বা সামান্থা- 

বিষয়কজ্ঞান এই দুইপ্রকার সন্নিকর্ষই সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলিয়৷ কথিত। 

বিষয়তা হইল তিনপ্রকার--প্রকারতাঁ, সংসর্গতা ও বিশেষ্যতা। সামান- 

বিষয়কজ্ঞান সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইলে সামান্বপ্রকারক, 

সামান্যসংসর্গক ও সামান্যবিশেষ্যক এই তিনটি জ্ঞানই সামান্লক্ষণসন্নিকর্ষ 

শবেের দ্বারা গৃহীত হয় বা বোধিত হয়। বিশ্বনাথ এখানে সামান্তশব্দের__ 

সমানানাং ভাবঃ সামাহ্যং এইরূপ যৌগিক অর্থেই সামান্য শব্দ প্রয়োগ বা 
ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে সামান্য শবের দ্বারা যাহা নিত্য ও অনেক 

সমবেত (জাতি ) এতাদৃশ পদার্থমাত্রই বোধিত হয়, যেহেতু এখানে সামান্য 
শব্ের পারিভাষিক অর্থ গৃহীত হয় নাই। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিয়াছেন 
“কচিন্নিত্যং ধৃমত্বাদি কচিচ্চানিত্যং ঘটাদি”। সামান্য শবের অর্থ-__ সদৃশ 
অনেক আশ্রয়ে জ্ঞ।নের বিষয়ীভূত ধর্মা। এই ধর্ম অনেক অধিকরণে জ্ঞাত 

হইলে পর এই ধন্মই সামান্যশব্দের দ্বারা বোধিত হয় । অতএব সামান্শবের 
দ্বারা নিত্যধর্ম ধুমত্বাদি এবং অনিত্যধর্মরূপে ঘটপটাদি দ্রব্যসমূহ ও গুপাদি 
পরিগৃহীত হয়। জ্ঞয়মানসামান্তই সন্নিকর্ষ। যখন জ্ঞায়মানসাম।ন্যের 
ব1 সামান্য-জ্ঞানের কোন আশ্রয়ভূত ব1 অধিকরণভূত ইন্দ্রিয়ের লৌকিক 
সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই জ্ঞায়মান-সামান্য বা সামান্সের জ্ঞান 
ইন্ড্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়। লোৌকিকসন্নিকর্ষ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে 

সামান্তের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে উক্তজ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিরসংযোগাদিরূপ 
লৌকিকসন্নিকর্ষজন্য বলিয়। স্বীকৃত হইবে না। যদি কোন একটি ঘটের সহিত 

চক্ষঃসংযোগের পর চক্ষুসংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধে এ ঘটে ঘটত্বের লৌকিক চাক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান সমুংপন্ন হয়, তাহা হইলে এ ঘটত্ব বা ঘটত্বের জ্ঞান সকল 
ঘটের সহিত চক্ষঃসন্নিকৃষ হইতে পারে । যেহেতু ঘটত্ব সমবায় সম্বন্ধে সকল 
ঘটে থাকে এবং ঘটত্বজ্ঞান স্ববিষয়ভূত ঘটত্বপ্রতিযোগিকসমবায় সম্বন্ধে যাবতীয় 
ঘটে থাকে । ইহার ভাবার্থ এই যে--কোন একটি ঘটের সহিত চক্ষুঃসংযোগের 
পর দেশান্তরস্থিত, কালান্তরস্থিত প্রভৃতি ষাবতীয় ঘটেরও চাক্ষুষপ্রত)ক্ষাত্মক- 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যেহেতু চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটটির যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তেমনই 

অন্তান্য ঘটসমূহেরও প্রত্যক্ষ হয়। 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৮৫ 



কেবলমাত্র গ্রভেদ এই যে চক্ষুঃসন্নিকর্ষরূপ লৌকিকসন্মিকর্ষ হইতে উৎপন্ন 
হয় বলিয়া চক্ষুঃদংযুক্ত ঘটটর প্রত্যক্ষকে লৌকিকপ্রত্যক্ষ বলে । 

আর অগ্তান্ত-_-দেশান্তরস্থিত, কালাস্তরস্থিত প্রভৃতি ঘটসমূহের প্রত্যক্ষ 
অলোকিকসন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়। উক্ত প্রত্যক্ষকে অলৌকিকপ্রত্যক্ষ 
বলে। এই অলোকিকসন্নিকর্ই সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ নামে অভিহিত হয়। 

এইভাবে সর্বত্রই বুঝিতে হইবে। 
চক্ষঃসংযোগাদিরূপ লোৌকিকসন্নিকর্ষ স্থলে যেমন সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও 

অনুযোগী স্বীকার করা হয়। সামান্যলক্ষণরূপ অলোকিকসন্লিকর্মস্থলেও 

সেইরূপ প্রতিযোগী ও অনুষোগী স্বীকৃত হয়। তথাহি-_সামাহ্যলক্ষণসন্নিকর্ষে 

সামান্যপদার্থট সম্বন্ধরূপে স্বীকৃত হইলে অথবা সামান্যজ্ঞানসম্বন্ধরূপে স্বীকৃত 

হইলে এ সন্বন্ধের প্রতিযোগী হয় ইন্দ্রিয় আর ঘটত্বরূপ সামান্যের আশ্রয়তৃত 
ঘট পদার্থটিই হয় অনুষোগী। আর সামান্যসন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হইলে 
প্রতিযোগী হইবে ইন্দ্রিয়, ঘটত্বাদিসামান্বিষয়কজ্ঞানবিষয়সংযোগ হইবে 

ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রতিযোগিতার নিয়ামকসন্বন্ধ, ঘটত্বাদিসামান্যবিষয়ক জ্ঞানপদের 

ছার! ইন্ট্রিয়সংযুক্তঘটবৃততি-ঘটত্বজ্ঞান গৃহীত হয়, এই জ্ঞানের বিষয় ঘটত্ব,£ 

ঘটত্ববান্ঘটের সংযোগ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে থাকায় ইন্ডরিয় হয় প্রতিযোগী । 
সামান্যলক্ষণসন্িকর্ষরূপ অলোৌকিকসন্িকর্ষ স্বীকার না করিলে প্রথমে 

মহানসে ধূম ও বহিঃ প্রত্যক্ষের পর ধূমত্বরূপে যাবতীয় ধূমের এবং বহিকত্বরূপে 
যাবতীয় বহিনর ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু পর্বতে অবস্থিত 

বহিন ও ধুমের প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে পর্ববতীয় ধূমে পর্ববতীয় বহিনর ব্যাপ্তি 
সন্বন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না বলিয়! পর্ববতীয় ধূমে পর্ববতীয় বহিনর ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
অভাবহেতু পর্ববতে অবচ্ছিন্ন ধূমরেখা দেখিয়] পর্ববতে বহ্ত্যনুমিতি হয় না। 

কিন্ত উক্ত অলোৌকিকসন্মিকর্ষ স্বীকার করিলে মহানসে ধূমবিশেষও 
বহিবিশেষের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ দ্বার! ধূমত্বরূপে যাবতীয় ধুমের ও বহিত্বরূপে 
যাবতীয় বহিনর প্রত্যক্ষ হয় । এই প্রত্যক্ষ সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষরূপ অলৌকিক- 
সন্নিকর্ষজন্য অলৌকিকপ্রত্যক্ষ বলিয়া অভিহিত হয় । 

যে অলোকিকদন্নিকর্ষে জ্ঞানবিশেষ স্বরূপ হইয়াছে তাহারই নাম জ্ঞানলক্ষণ- 
সন্নিকর্ষ বা জ্ঞানলক্ষণপ্রত্যাসতি ৷ জ্ঞানই সন্নিকর্মরূণে প্রত্যক্ষের জনক হয়। 
এখানে লক্ষণ শবের অর্থ স্বরূপ । জ্ঞানস্বরূপ সন্নিকর্ষই জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ । 
এই জ্ঞান ম্মরণাত্মকই হয়। স্মরপাত্মকঞ্ঞান, যদি পূর্বজ্ঞাত কোন পদার্থকে 

১৮৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বর্তমানকালীন জ্ঞানবিষয়ীভূত পদার্থের বিশেষণরূপে ইন্তিয়ের সহিত সংযুক্ত 
বা সন্নিকৃষ্ট করে, তাহা হইলে এ ম্মরণাত্মকজ্ঞানই জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোকিক- 
সন্নিকর্ষ নামে অভিহিত বা কথিত হয়। এই অলোকিকসম্নিকর্ষের দ্বারা এমন 
পদার্থ বা বস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্িকৃষ্ট হয়, যে পদার্থটি বা বস্তটি এ চক্ষরাদি 
ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্নিকৃষ্ট হওয়ার যোগ্যই নহে । লৌকিকসন্নিকর্ষ ছার! যে কাধ্য 
কখনই উৎপন্ন হয় না, এই অলোকিকসন্নিকর্ষ দ্বারা সেই কাধ্য সমুৎপন্ন বা 
সুসম্পন্ন হয়। আত্মাতে কোন পদার্থের জ্ঞানোৎপত্তির পর আত্মবৃতিজ্ঞান হইতে 

ংস্কার জন্মায়, উদ্বুদ্ধ সংস্কার হইতে অর্থ।ং সংস্কার উদৃবুদ্ধ হইলে স্মৃতি বা 
স্মরণের উৎপত্তি হয়। এ ম্মরণাত্মকজ্ঞান সন্নিকর্ষরূপে পূর্ববজাত বস্তকে 
জ্ঞার়মান-_জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তুর বিশেষণ করিয়। দেয় । 

জ্বানলক্ষণসন্নিকর্ষের প্রসিদ্ধ উদাহরণ--কোন ব্যক্তি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বার! 

অর্থাং ঘ্রাণেক্ঞিয়সংযুক্তন্দনসমবায়সন্বন্ধে __ ঘ্রাণেন্দ্িয়সংযুক্তসমবায়রূপ 

লৌকিকসন্লিকর্ষ দার! চন্দনের গন্ধ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির আত্মাতে 
এ গন্ধজ্ঞানজন্যসংস্কার আছে। কালান্তরে সেই ব্যক্তি দৃরস্থিত একথণ্ড চন্দন 
কাষ্ঠ দর্শন বা! চাক্ষুষপ্রতাক্ষ করিল অর্থাৎ চন্দনসৌরভবিষয়কসংস্কারবান্ 
ব্যক্তির দুরস্থিত-অনাত্রাত-চন্দনকার্ঠের সহিত চক্ষুঃসংযোগদ্বার| “চন্দনং সুরভি” 
ইত্যাকারক চাক্ষুষপ্রত্যক্ষা ত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইল “স্বরভিচন্দনং” এই জ্ঞানে 
চন্দনের বিশেষণরূপে সৌরভের ভান হইয়াছে মাত্র, কিন্তু চক্ষুঃসংযুক্ত চন্দনের 
সৌরভাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন বা গৃহীত হয় নাই, যেহেতু সৌরভ চক্ষরিক্দ্রিয়ের 
যোগ্যগ্রাহাবস্ত নয় । তাহা হইলে চক্ষুরিক্দ্িয়ের যোগ্যগ্রাহাবস্ত-চন্দনে সৌরভ 
যে বিশেষণরূপে ভাসিত হইয়াছে তাহ! কীভাবে বুঝিতে পারা যাইবে ? চন্দন 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবস্ত বলিয়া “ইদং চন্দনং” ইত্যাকারক জ্ঞান উৎপন্ন 

হইল। কিন্তু দ্রাণেন্ডিয়গ্রাহ্া সৌরভ চাক্ষুষপ্রক্ষ্যক্ষের বিষয় কীভাবে উৎপন্ন 
হইতে পারে? এইজন্য নৈয়ায়িকগণ বলিতেছেন--সৌরভের প্রত্যক্ষের জন্য 
জ্ঞানলক্ষণ।নামক অলৌকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে। তাহারা বলেন-_ 
যদিও সৌরভ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের গ্রাহাযোগ্যবস্ত নহে, যেহেতু সৌরভের সহিত 

চক্ষুরিজ্রিয়ের সংযোগাদিরূপ কোন লৌকিকসন্নিকর্ষ নাই। তথাপি সৌরভ 
চক্ষুরিজ্রিয়ের ছার! গৃহীত হয় এরূপ কল্পনা স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু 

ফলানুসারে কারণ কল্পিত হয়। “সুরভি চন্দনং” এখানে চন্দনের চাক্ষষপ্রত্যক্ষ 

হইতেছে। চাক্ষষপ্রত্যক্ষের বিষয় চন্দনে স্বুরভিত্ব বিশেষণরূপে ভাসমান 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৮৭ 



হইয়াছে । যে সুরভিত্ব চন্দনের বিশেবপরূপে ভাসমান ছিল, সেই পূর্ববজ্ঞাত 

স্বরভিত্ব চক্ষুঃসংযুক্ত চন্দনে নাই । যেহেতু চক্ষুঃসংযুক্তচন্দনের সৌরভ এখনও 

গৃহীত হয় নাই। 
এখন অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে যে-এই চন্দনটিকে চাক্ষৃষপ্রত্যক্ষ 

করিবার পূর্বেব চন্দনের যে সৌরভ অনুস্ত হইয়াছিল, সেই সৌরভবিষয়- 

কানুভবজন্ত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় সৌরভবিষয়ক ন্মরণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন 

হয়। এ স্মরণাতবক জ্ঞান স্ববিষয়ভূত সৌরভকে সম্মৃখস্থিত পরিদৃশ্যমান চন্দনের 
বিশেষণ করিয়] চক্ষুরিক্ত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেয়। চন্দনাংশে লৌকিক- 
সম্নিকর্ষজন্ত এবং সৌরভাংশে সৌরভবিষয়কজ্ঞানরূপ অলোকিকসন্নিক জন্য 
এই প্রত্যক্ষা স্মকজ্ঞান “সুরভি চন্দনং” এইরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইভাবে 

স্মরণাত্মকজ্ঞানকে সন্নিকর্ষরূপে স্বীকার করিলে চাক্ষষপ্রত্যক্ষের অযোগ্য 

বস্তরও প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হইবে । এইজন্যই জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোৌকিকসন্নিকর্ষ 

অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এবং প্রত্যভিজ্ঞা, অনুব্যবসায় ও অভাবপ্রত্ক্ষ 

প্রভৃতিস্থলে যথাক্রমে-_ সেইঘটাদি ও প্রতিযোগীর ভানের ব! প্রত্যক্ষাত্মক- 
জ্ঞানের জন্য ও জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোৌকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হয় । “সেই 
দেবদত্তের” এখানে “দেবদত্ত" এই বিশেম্যতৃতাংশের চক্ষরিক্রিয়সংযোগরূপ 

লোৌকিকসন্নিকর্ষ দ্বার প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও কিন্তু দেবদত্তের 
বিশেষণীভূত “স--সেই” এই অংশটি হইল কালান্তরস্থিত ও দেশান্তরস্থিত। 
সবতরাং কালান্তরস্থিত ও দেশান্তরস্থিত “সেই” এই বিশেষণ লৌকিকসম্পিকর্ষ 
দ্বারা চক্ষু-সন্বন্ধ হইতে পারে না৷ “সে।হয়ং দেবদত্তঃ” এরূপ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা 

বলে। বর্তমানকালে পুরোবন্তিরূপে পুনর্দশনকালে দেবদত্তের সহিত 
চক্ষুরিত্ত্রিয়ের সংযোগকালে প্রাকৃপ্রত/ক্ষজন্য সংস্কার উদ্বৃদ্ধ হয় এবং তজ্জন্ত 

স্মরণ।ত্বকজ্ঞান স্ববিষয়ভূঁত দেশাস্তর ও কালান্তর “সেই” এই অংশকে 

বর্ভমানকালীন পুরোবত্তি দেবদত্ের বিশেষণ করিয় চক্ষুরিত্দ্িয়ের সহিত 

সম্বন্ধ করিয়! দেওয়ার “সেই”__তত্তাবিষয়কজ্ঞানরূপ অলোৌকিকসন্িকর্মজন্য 

“সেই” এই বিশেষণ পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

দৃষ্টাস্তর--কোন ব্যক্তির কদাপি অন্যত্র সর্পের প্রত্যক্ষাত্বক জ্ঞান হয়, উক্ত- 

জ্বানজন্য সংস্কার তাহার আত্মমতে থাকে। এখন সেই ব্যক্তির কোনস্থলে 

সর্পজ্ঞানে রজ্জবর্ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইল, অথচ সেখানে বস্ততঃই সর্প না থাকায় 

সর্পের সহিত তাহার চক্ষরিক্ত্িয়ের সম্বন্ধ বা সম্পর্ক ঘটে নাই বাহয় নাই। 
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এখন পূর্ববদৃষ্টসপ প্রত্যক্ষজন্য যে সংস্কার তাহার আছে, সেই উদ্বৃদ্ধ সংস্কার 

হইতে সর্পবিষয়কম্মরণাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সর্পবিষয়কম্মরণাত্মকজ্ঞান 

স্ববিষয়সর্পের সেইব্যক্তির চক্ষুরিক্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় সর্পের প্রত্যক্ষাত্মক 
জ্ঞান সর্পবিষয়কজ্ঞানরূপ অলোকিকসন্নিকর্ষদ্বারা উৎপন্ন হয়। এ সর্পের 

প্রতাক্ষই অলোকিকপ্রত্যক্ষ । এঁ জ্ঞ।ন জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ-বিষয়তা স্থানাম্তরিত 

সর্পেও আছে। অলোকিকপ্রত্যক্ষের প্রতি উক্ত স্মরণাত্মকজ্ঞান কারণ। এ 

স্মরণাত্মকজ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ বলে। জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ-পদে অবস্থিত 

বা উক্ত পদের ঘটক জ্ঞানশব্দের অর্থ স্মৃতি এবং লক্ষণশবেের অর্থ হইল বিষয়, 

সন্নিকর্ষশব্দের অর্থ স্মরণাত্মকজ্ব।নের বিষয়ের সহিত চক্ষরিক্ত্রিয়ের সম্বন্ধ । 

তৃতীয় অলোৌকিকসন্নিকর্ষ হইল ষোগজসন্নিকর্ষ । যোগজসন্নিকর্ষপদের 

অর্থ--যোগীর যোগাভ্যাসদ্বার! উৎপন্ন ধর্ম বা শক্তিই অলোকিকসন্নিকর্ষরূপে 

অলৌকিকপ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়। যোগী যোগভ্যাস ছারা যে ধর্ম বা 
শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তিনি দৃরস্থিত, ভৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্ভমান 
সার্বকালিক এবং অতিসৃক্ প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় বস্তই প্রত্যক্ষ করিতে 

সমর্থ হন। যোগীর এইরূপ অলোকিকপ্রত্যক্ষের উপপত্তির নিমিত্ত যোগজ- 
সন্নিকর্ষ নামে অলৌকিকসন্িকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে । যোগজধর্ম যোগীর আত্ম- 

বৃতিধন্ম হইলেও স্বা শ্রয়সমানকালিকত সম্বন্ধে যোগীর যোগজধর্শ সকল সময়েই 

সকল পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের কারক বঙলিয়' যোগীর উক্ত অলোকিক- 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্বপদের দ্বার] ধর্মগৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় 

যোগীর আত্মা, জগতের সকল পদার্থই যোগীর আত্মার সমানকালিক ॥ ৬৩ ॥ 

হ্ সত্যহা' ভীক্ষিন্াভীক্িন্ষমীইিন জিতিঘম্ | লঙ্গ ভীক্িত্ষসংনহা শীন্কা' অ্বত্লিকম্া 
শর্জিন্রাঃ | অনীক্চিত্ত-অল্লক্কমবালিহানী' অহুলি-_অন্তীকিক হলি | ন্যাঘাহঃ ভন্নিন্র্মঃ। 
ভ্রালাল্য্হাত হুলি। ভানাল্য ভহাঘ অহ হত: । লগ ভহাঘদইন বি কলত্বজুক্যন, 
শা আালাল্যভলকনা সংঘাঅলিহিত্যখী ভঙ্গ । ল্ীল্িঘ-কনল্পর-্তিহীচ্মঙ্ছ-স্বাল- 

সন্ধাবীমূল আীচ্যদ্। লখাছি_-যস ছল্লিযনবত্ততী ঘা হিবাহ্তিহীন্ঘ্ ঘুম ছবি বান 
যগ জালম্, লস হান নত সন্ধা: | লগ গৃনততিন অজিক্কর্ঘা ূলাছতহীৰ কথ আন্ত. 

গুমলিনঘর্ বান জাঘবী। আগ্গ বন্থীল্িমচননল্ঘ-সম্ভাহীমূরনিজীনীভ্ঘবী, লা ছুষী- 
ঘি ঘূনত্সনালল্লং অকজছুদলিনঘক হাল ল হ্যানু, অঙ্গ ঘুনহন অথ ছল্দিত- 
অচল্নানানানু। লল্মবী নত বলিজিযভম্নহা' ঘুভীদতত, তাহ মিহীভ্ঘকী ছু ছলি হাল, 

 প্রত্যক্ষখণ্ডমূ ১৮৯ 



নক্গ সক্কাবীমূন ছদ্ম সংমাজি: | ছুল্লিযঅচ্বন্্হন্ঘ আীক্চিজ্জী সাহা: | হৃহত্ব 

হ্থিহিল্দিযজ্ঘউ, নালভভকন্ত স্বানগন্তাহীমূর্ণ বানান সন্যাঘজি: ॥৭২) 
এইভাবে প্রত্যক্ষাআ্কজ্ঞান লোঁকিক ও অলৌকিক ভেদে দুই প্রকার। 

তাহার মধ্যে লৌকিক প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানে ছয় প্রকার সন্নিকর্ষের- _সম্বন্ধের 

বিষয় কথিত হইয়াছে। সম্প্রতি গ্রন্থকার অলৌকিকসন্নিকর্ষের-_সম্বদ্ধের বিষয় 
বলিতেছেন_-অলোকিক ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার । ব্যাপার শব্দের অর্থ সন্নিকর্ষ 
বা সন্বন্ধ। অর্থাৎ চক্ষরাদি ইন্ড্রিয়ের সহিত ঘটা বিষয়ের সম্বন্ধকে ব্যাপার 
বা সন্নিকর্ষ বলে। সামান্য লক্ষণ শব্দের-_সামান্য অর্থাং ধৃমত্বাদি ও ধৃমাদি 

হইয়াছে লক্ষণ অর্থাং স্বরূপ ব। বিষয় াহার এরূপ অর্থ সেস্থানে লক্ষণ শবের 
দ্বারা “স্বরূপ” এরূপ অর্থ গৃহীত বা স্বীকৃত হইলে সামান্য লক্ষণ শবের সামান্য 

স্বরূপ প্রত্যাসত্তি--সন্বন্ধ এপ অর্থ বোধিত হয়। সেই সামান্যস্বরূপ ইন্দ্রিয় 
সম্থন্ধবিশেষ্যকজ্ঞানে প্রকার হয় ইহাই বুঝিতে হইবে । তাহ এইরূপ-_যেস্থানে 
ধূমাদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, সেই চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়সংযুক্ত 

ধূমাদি বিশেষ্ক “ধুম” ইত্যাকারক জ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হইয়াছে সেখানে 
জ্ঞানে ধৃমত্ব প্রকার বা বিশেষণ হয়। সেস্থানে ধৃমত্বরূপসন্নিকর্ষের দ্বারা 

“ধূমাহ” অর্থাং যাবতীয় ধুম এইভাবে সকল ধুমবিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
অর্থাৎ ধুমাদির সহিত চক্ষুঃসংষোগের পর ধুমাদি বিশেম্যক ধৃমত্বাদি প্রকারক 
ধূম ইত্যাকারক-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাদৃশজ্ঞানের উৎপত্তির পর দেশাস্তরীয় ও 
কালান্তরীয় ধূমাদিতে ইন্ত্রিয়ংযুক্তধূমবিশেষ্যক-জ্ঞানপ্রকারী ভৃতধুমত্বরূপ- 
ইন্ক্রিয়ল্িকর্ষ বিদ্যমান থাকায় সেই সন্নিকর্ষ ছ্বারা “ধুমাঃ” ইত্যাকারক 
যাবতীয় ধুমবিষয়ক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই সামাহ্যলক্ষণসন্নিকর্ষজন্থয 
অলৌকিকপ্রত্যক্ষাত্মকঙ্ঞান। 

এইস্থলে যদি “ইস্তিয়সম্বদ্ধ-বিশেয্যকজ্ঞানে প্রকারীততসামান্য” এইরূপ না 
বলিয়। “ইন্ত্রিননসন্বন্ধ প্রকারীভূতসামান্য” এইভাবে কথিত হইত, তাহা হইলে 

ধূলিসমূহে ধূমত্বের-ভ্রমজ্ঞান হওয়ার পর সকল ধুমবিষয়ক জ্ঞানের অনুপপতি 
হয়, যেহেতু সেখানে ধৃমত্বের সহিত ইন্জ্রিয়ের সম্বন্ধ নাই অর্থাং চক্ষুঃসংমুক্ত 
সমবায় সম্বন্ধ নাই। কারণ দেশাস্তরীয় ধুমে ও কালান্তরীয় ধূমে চক্ষঃসংযোগের 

অভাব থাকায় তাদ্বশধূমবৃতি ধৃমত্বে চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়সন্বদ্ধের অভাব আছে। 
কিস্ত আমার--গ্রস্থকারের মতে-_ইন্ভ্িয়সন্বদ্ধধুলিপটবিশেষ্যক-জ্ঞান- 

প্রকারীভূতধৃমত্বরূপ প্রত্যাসত্তি বা! সন্নিকর্ষ দেশাস্তরীয়ধূমে ও কালান্তরীয় ধূমে 

১৯০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিদ্যমান থাকার সকলধৃমবিষয়কজ্ঞানের উৎপতি হয়। ইব্ড্রিয়সন্বদ্ধট 
সংযোগাদি লৌকিক বলিয়। গৃহীত বা স্বীকৃত হইবে । সামাহুলক্ষণসন্িকর্ষ- 
জন্যবহিরি্র্িয়দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তিস্থলে তাদৃশজ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্যই 
প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ। অন্যথা অধৃত্বরূপে যংকিঞ্চিংঅণুর উপস্থিতিতে অথৃত্ব- 
সামান্যলক্ষপাদ্বারা সকল-_অণুবিষয়ের মানসগ্রতক্ষের অনুপপতি হয়, যেহেতু 

অনুতে মনের লৌকিকসম্বন্ধের অভাব থাকায় জ্ঞানে মনোজন্যত্বের অভাব 
আছে। কিন্তু অলোৌকিকদন্নিকর্ষজন্য মানসপ্রত্যক্ষস্থলে জ্ঞানে প্রকারীভূত 
সামান্যই প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ। প্রত্যাসত্তি, সন্নিকর্ষ ও সম্বন্ধ ইহার1 একার্থক 
বা সমানার্থক শব্দ ॥ ৬৩ ॥ 

জাবলিহা্গঘাগাল্তু আালাল্মজানলিচ্সট | 
অবিল্দিষঅ-নভুম্লনীঘ-লামননুখহন | ৭৬ 

ধূমত্ব ও ঘটত্বাদির যাবতীয় আশ্রয়ভূত--ধূমঘটাদিও তদীয় অবয়ব প্রভৃতি 
পদার্থসমূহের আসত্তি অর্থাং ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধজ্বানই সামান্জ্ঞান বলিয়া 
অভিলধিত বা অভিহিত হয়। যেখানে চক্ষঃসংযোগাদি ব্যতীতও ঘটত্বাদির 

জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে ঘটত্বরূপ-সামান্য সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ঘটের 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না কেন? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_ 

“তদিজ্ত্রিয়জ” ইত্যাদি । সেই ইন্দ্রিয়জন্য তদ্ধন্মজ্ঞানের সামগ্রী অর্থাং কারণ- 

কূটের অপেক্ষা আছে। অর্থাং চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের পর ঘটত্বাদিরূপ সামান্য 

সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ঘটের চাক্ষুষপ্রত/ক্ষ করিতে হইলে ঘটাদিবৃতিঘটত্বাদির 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে সকল সামগ্রী অর্থাং কারণের প্রয়োজন, সেই 
কারণকৃট বা কারণসমৃহকে কাধ্যোৎপত্তির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণে কার্য্যাধি- 
করণে থাকিতে হইবে । অন্যথায় ঘটত্বাদিরূপ সামান্তসন্লিকর্ষের ছার! সকল 
ঘটের চাক্ষষপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইবে না ॥ ৬৭ ॥ 

নহ্ত্ত অদানানা লাম: আালাল্যদ্। লম্ঘ হবিদ্ধিতয মলম্মিম্ভালিত্য ঘতাহি। 
অঙ্গ চৃ্ষী ঘন: ভঁঘীনীন খুলি, ভললাইীন ক্ষঘাত, হ্বালভ্লবলজ্নং অত্তর্থানল লহঘত্ষনা 
মূনভতার্থীলা জ্ঘাক্ানথীলাঁ তা হ্বান অজলি, ললীহ শীচ্যমূ। ঘহল্তু আালান্য বল অঙ্নদ্ঈীন 

জাযব, বন আন্বল্্রনাঘিক্কগোনা সত্যাতজি: । কত্ত থপ লহ ঘভুনাহালল্নং শ্রহ 
ঘলল: জ্দহ্ণ আলম, লঙ্গ ঘাদাল্ঘভহাতযা খতনা লহ্ঘভননা লাল ল বসান, 

ভ্রানাজ্যত অনার্নীনলাঘানূ। কিস্ব, হল্লিযভচত-ধিহীচ্ঘন্ট ঘহ ছলি জান হস, 

প্রত/ক্ষখণ্ডম্ ১৯১ 



জানম্, লস ঘহহিনি হল্রিজহনল্ন' লিলাদি লাহাষ্ালগন্ভাধীমূজ-ভ্ানান্যহ্স অংনানু 

লাক্হা়ান স্তুনী ন আাযব? লজ্দানূ ভরানাল্যবিঘক্ক ম্লান সতঘাভজিল তত বালাল্য- 
নিংঘান্থ আব্ভিহিলি। আবি: দহঘাজলিহিত্ষর্ধ: | শান আাদান্যবহাগলিতযস 

কহাআহাভহব্স বিনযীভখ:। বীন জানাল্যঘিঘথক ফান সংআানলিবিত্িশ্রী অঞজ্যনি। লন 

্প্: ভঁবীবাহিক লিলাদি আাদাল্যস্কান যন্প নর্বি ; লঙ্গ অন্কল-ঘনাহীনা ন্বাহ,মপংযহা' 

কার্ল আহ-বহিন্লিযঘজলি । অভ্ঘাখ:-যন্থা অন্বিহিন্দিিগ ঘালাল্নলহাআযা হ্বাল 

জঅনলীঘম্, লনা বনুক্ষিস্থিভুরিদিঘা লনুবামাল্যভয হিল্দিযিল্য স্লানভয আমহমুধীহিলা । 
ঝা ন্ব ভামদী আহ্ঃনঘীনাজীল্ক-অঁঘীলাহিক। বীলাল্মক্কাহাহী ন্্হা,হাহিলা লাহ্হা 
হান নল জারী ॥ধ৮॥ 

বস্ততঃ সমানের ভাবই সামান্য বলিয়া পরিগণিত। সেই সামান্য কোন- 

স্থানে নিত্য পদার্থ ধূমত্বাদি জাতি হয়, কোনস্থানে বা অনিত্যপদার্থ ঘটাদি 
সামান্ক শবের দ্বারা গৃহীত হয়। যেখানে একই ঘট সংযোগসম্বন্ধে ভূতলে 

পরিলক্ষিত বা প্রত্যক্ষ হয়, এবং সমবায়সন্বন্ধে কপালে অনুভূত হয়, সেই 

জ্ঞানের পর যাবতীয় সেই ঘটাধিকরণ ভূতলাদি ও কপালাদির জ্ঞান উৎপন্ন 

হয়। অর্থাং সংযোগসম্বন্ধে ঘটবিশিষ্টভূতল ইত্যাকারক জ্ঞানের পর 

চক্ষঃসংযুক্ত ভূতলবিশেষ্যক-জ্ঞানপ্রকারীভূত ঘটবত্তা সন্নিকর্ষ দ্বার! “সংযোগেন 
ঘটবন্তি ভূতলানি” ইত্যাকারক চাক্ষুষঅলৌকিকপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় । 
অনিত্যসা মান্বাস্থলে অগ্যত্রও এরূপ বুঝিতে হইবে । এতাদ্বশস্থলে জ্ঞায়মান-_. 

জ্ঞ।/নবিষয়ীভূত অনিত্যসামান্যপ্রত্যাসতি-সন্নিকর্ষ বলিয়া বোধিত হয়। যদি 

বল পরম্পরাসন্বন্ধে প্রত্যাসন্ন ঘটত্বাদির নিত্য সামান্য-প্রত্যাসত্তি স্বীকৃত হউক, 

ঘটাদি অনিত্য সামান্থের প্রত্যাসতি স্বীকারে প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কা 

নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--পরস্ত ইতি। পরস্ত ঘটত্বাদি সামানের 

সমবায়াদি সম্বন্ধে অধিকরণীডূত ঘটাদিতে জ্ঞান হয়, সেই সমবায়াদি সম্বন্ধে 
সেই অধিকরণীভূৃত ঘট প্রভৃতির ঘটত্বাদিসামান্যই প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ 

অলোকিকপ্রত্যক্ষের জনক হয় । 
প্রাচীনসম্মত সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ নিরূপণ করিয়া এখন নবীনসম্মত সামান্য- 

লক্ষণসন্নিকর্ষ নিরূপণ করিবার জন্ব গ্রন্থকার সেই বিষয় উত্থাপন করিতেছেন-_ 

“কিস্ত" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । কিন্তু অর্থাং উক্তজ্ঞায়মান সামান্যকে সন্নিকর্ষ 

বলিয়া স্বীকার করিলে যেখানে তদ্ঘটের নাশের পর তদ্ঘটাধিকরণের 

' ক্মরণাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে সামান্যলক্ষণ ছারা অর্থাং ইস্তরিয়সন্থদ্ধ- 

১৯২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিশেম্যকজ্ঞানপ্রকারীভূততদৃঘটরূপসামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষদ্বারা যাবতীয় সেই 
ঘটাধিকরণের ব1 সেই ঘটাধিকরণসমূহের জ্ঞানের অনুপপতি হয়। যেহেতু 
সেই সময়ে তাদ্বশতদ্ঘটরূপ সামান্তের অভাব আছে। 

জ্ঞায়মানসামান্তের প্রত্যাসত্তিত্ব স্বীকারে দোষাম্তর দেখাইতেছেন-_ 

“কিঞ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । আরও যেস্থানে ইন্ত্রিয়সন্বদ্ধ-বিশেম্যক “ঘট” 

ইত্যাকারক জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইস্থানে পরদিনে ইন্দ্রিয়সন্থন্ধ ব্যতীত 

ও ইন্দ্রিয়সন্বদ্ধবিশেষ্যক-ঘটজ্ঞানে প্রকারীভূত ঘটত্বাদি সামান্য বিদ্যমান থাকায় 

“সর্বেবঘটা১” ইত্যাকারক সকল ঘটবিষয়কজ্ঞান কিজন্য উৎপন্ন হয় না? এই 

নিমিত্ত অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত-অনুপপত্তিরূপদোষদয়বশতঃ সামান্যবিষয়কজ্ঞানই 

প্রত্যাসতিরূপে স্বীকৃত হইবে, কিন্তু জ্ঞায়মান-__জ্ঞানের বিষয়ীতূতসামান্য 
প্রত্যাসতিরূপে স্বীকৃত হইবে না। তথাচ তদ্ঘটাধিকরণে তদ্ঘটসামান্থভাব 

থাকিলেও সামান্বজ্ঞানরূপসন্নিকর্ষ থাকায় দোষ হইল না। এই কথাই বিশ্বনাথ 

বলিতেছেন--“আসতি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার! । আসতি শবের অর্থ প্রত্যাসতি। 

এবং সামাহ্যলক্ষণপদের ঘটক লক্ষণ শবের অর্থ বিষয় । অতএব সামান্যবিষয়ক- 

জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি এইরূপ অর্থই প্রতিভাত হয়। যেখানে চন্ষঃসংযোগাদি- 

ব্যতীতও ঘটত্ব।দি সামান্জ্ঞান আছে সেখানে ঘটত্বাদিসামাম্যবিষয়ক জ্ঞ।নরূপ 

সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ঘটাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয় । এই আপত্তি 
বরণের জন্ গ্রন্থকার বলিতেছেন-__“তদিক্দ্রিয়জ” ইত্যাদি । এই গ্রন্থের অর্থ 

যখন চক্ষুরাদিবহিরিক্দ্রিয়ের দ্বারা সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষজন্যসামান্য-ঘটত্াদির 

অলোকিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সেই ঘটত্বাদিসামান্যের আশ্রয়ভূত কোন 

একটি ধর্মী ঘটাদিতে সেই ঘটত্বাদিসামান্ের সেই ইন্ড্রির়জন্য জ্ঞানের সামগ্রী 

অর্থাং কারণসমূহের অপেক্ষা করে। অর্থাৎ চাক্ষষপ্রত্যক্ষের পর ঘটত্বাদি- 
সামান্যবিষয়কজ্ঞানরূপসন্নিকর্মদ্ারা সকল ঘটের চাক্ষুষপ্রত)ক্ষ করিতে হইলে 

ঘটাদিবৃত্তি ঘটত্বাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে সকল সামগ্রী বা কারণের 

আবশ্যক হয়, সেই কারণসমূহকে কাধ্যের অব্যবহিতপূর্ববক্ষণে কাধ্যাধিকরণে 
অবশ্তই থাকিতে হইবে । সেই সকল সামগ্রী হইল--চক্ষুঃসংযোগ, আলো ক- 

সংযোগ প্রভৃতি । এইজন্য অন্ধকার স্থানে চক্ষরাদি ইন্ক্রিয়ের দ্বারা তাদৃশ 

প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না৷ ॥ ৬৪ 

প্রত্যক্ষথণ্ডম্ ১৯৩ 

ব. বি./ভাবাপরিচ্ছেদ/৩৭-১৩ 



নিঘী ঘঙয অভাব ল্যাঘাবী হালজহালা: | 
মীবাজীন্রিনিন: সীন্জীমুক্ড-যুক্্ান-মীহন: | থ৭ 
মুন্তুন অন্নামান ছিল্লাজনুন্ুবীগ্নত: ॥ 

যাহার জ্ঞান আছে, তাহারই ব্যাপার অর্থ! সম্নিকর্ষ বা গ্রত্যাসতিকে জ্ঞান- 

লক্ষণা বলে । অর্থাং যছিষয়ক জ্ঞান হয়, তদ্বিষয় কজ্ঞানের ব্যাপারই জ্ঞানলক্ষণ- 

প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ বলে। জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষে জ্ঞানের বিষয়ভূত পদার্থ 
অনুযোগী হয় এবং জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষে জ্ঞানের বিষয় (পদার্থ) ইন্ড্রিয়স্বদ্ধ হয় । 

যেমন ধুমত্বজ্ঞান জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হইলে ধুমত্বজ্ঞানের বিষয় 
ধৃমত্বের সহিত ইন্দ্রিয় সন্বদ্ধ হওয়ায় কেবল ধূমত্রেই প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। 

যুক্ত ও যুঞ্জান ভেদে যোগী দুই প্রকার বলিয়া যোগজব্যাপার ব৷ প্রত্যাসতি 

বা সন্নিকর্ষও দুই প্রকার। যে ব্যক্তি বেদপুরাণাদি প্রতিপাদ্য-যোগাভ্যাসের 
দ্বারা চিত্ত-বশীভূত করতঃ ধ্যানাদিদ্বার অনিমাদি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, 

তাহাকে যুক্তযোগী বলে। সেই যুক্তযোগীর যোগবলে সর্বদাই সকল 

পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হয়। 

আর ষে ব্যক্তি মাত্র বিষয় হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ- 

রূপে চিত্রকে নিজের অধানে আনিতে সমর্থ হন নাই এবং ষোগাভ্যাস ও 

ধ্যানাদি নিপ্নত করেন তাহাকে যুঞ্জান যোগী বলে। তিনি ষখন সকল বস্ত 

প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মনন বা সংকল্প করিয়! অবহিত চিত্তে চিন্তায় ব! ধ্যানে 

রত হন, তখনই সেই যুঞ্জান যোগীর সকল পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয় । 

ভবিষ্যতে সিদ্ধিলাভ করিলে তিনিও যুক্তযোগীর মত ধশ্ম বা শক্তি সঞ্চয় করিয়। 

সর্বদাই সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৬৫ ॥ 

নন্তু ্বানহাাসআবলিঘহি সানা, ভানান্তভছাতাণি স্বানভনা হা লধীর্সনী 

ন হসাহুল আহু_ নিনর্থীলি। কামাল্তকঙাতা সব্াঘলিহি অহাসযংজ হাল অলযলি । 

হ্ালভহাজা সআাঅলিভন্ত অব্রিমঘ্ত হাল নবী সংঘাঘলিহিলি। আলায়লখ:- নখান্ 
সব্যহ্বী অিকর্ন' ঘ্রিনা মান ল ব্বখনলি। বখান্ন ভানাল্যভহাঘাঁ লিলা ঘুদতবন 
অন্চতণুলালা অন্তিতনন ঝঙ্ষতন্বন্বীলা নব মান ক্খ অননুঃ লহ্খ' আানাল্মভঙ্বাতা 

ভতীঙ্ষিযবী। ন ন্ব অন্কভনন্ি-ঘুদ-লালালাই ন্কাহীলিহিলি আাভ্যমূ। সত্যধানুন 
অন্থিবকন্ব-্ণহস হৃহীলতবানু অল্সুনহ্॥ ন্বাবুঘজ্খিলতলাহ শুদী অন্থিত্যাচমী ল নলি- 

ভহাযান্ত্ঘদল: । ন-্দবী নত ভালাল্যতহাতাঘা বকভঘৃনীঘধিধনী কাক্াল্লহীয়-ইহাল্বহীঘ 

৯৯৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ঘুন অন্বিজ্যান্মতরঅলইন: ভঙমালি । ন ন্ন জানাল্যভহাআ-ভর্নীক্ষাই সমঈযকধল অন্কভ- 

সঈবন্ধান আবী আাল্নক্াঘলিহিলি শ্রাহ্থঘমূ। চঈঘকনন ভকলগঈবন্ধান জাবীদি 

নিহাড্য অন্চভণহাখানালক্বানঈল আন্বইযামাতান্। ঘ স্বালভহাতাঘা অহত্ীন্ডাই 

স্তমি্ল্ব্ননিনি হাল ভীহনঘ্য স্বান ক্খহযানু? যত্ণি আানাল্যকহাজবাণি বীবেহ্য 
নান অল্ননলি, লখাণি ভীহলবলজ্য খান স্বান্ভহাঘাঘা | ঘ্ন বঙ্গ ঘ্দন্নন এুীঘতত 
হাল, লন এংকীনকিভঘান্তুন্ঘন্ববাত শাল হ্ালভহাজযা | 

বীনসীলিনিঘ হলি । যীলাঞ্গাবজনিলী ঘল্ননিহীঘ: গ্ললি-হসুলি-ত্ুহাতাহি সলিনাহ 
হতঘখব:। অুক-আুজানঘন-মীতি-ল নি্যাহ ঘন্নভযাদি ভতিগ্ঘলিতি লাম: ॥ ধএ॥। 

তুলি । আুক্তংন লালত্ যাবাজঘম্দবন্থা রণ লললবা আন্কাহাদব্নাজ্নাছি-লিক্তিভ- 
দনাখ্রবীন্নত হাল অন্ন নলিত্তুনর্থলি। লিলীযহয ন্নি-লালিহীনী5নি অনন্কার্থালি ॥ 

হলি লীনিহম্বনাঘনস্বানননন্ান্ম।্যঘ-নিবন্িলাখাঁঝিজ্ান্ুকানভ্যা সংযহা- 

ঘহিজ্জ্: $॥ 

জ্ঞানলক্ষণাপ্রত্যাসতি যদি জ্ঞানস্বরূপ হয় এবং সামান্যলক্ষণাও যদি জ্ঞান- 

স্বরূপ বলিয়! স্বীকৃত হয়, তাহ1 হইলে জ্ঞানলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি ও সামান্যলক্ষণা- 

প্রত্যাসত্তি এই অলৌকিক সন্নিকর্ষদ্বয়ের মধ্যে পরম্পর ভেদ ব৷ বৈলক্ষণ্য 

পরিলক্ষিত হয় না। বিশ্বনাথ উক্ত সন্নিকর্ষ দুইটির মধ্যে পরস্পর ভেদ 

দেখাইতেছেন-__“বিষয়ীত্যাদি”, গ্রন্থের দ্বারা । সামান্যলক্ষণা প্রত্যসতিদ্বারা 

ঘটত্াদিসামান্যের আশ্রয়ভূত ঘটাদির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানলক্ষণা- 

প্রত্যসত্তিদ্বারা যদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ের প্রত্যাসত্ি। অর্থাং 

জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষে ধূমত্বাদিজ্ঞানের বিষয়ভূত ধূমতাদিসামান্যের সহিত চক্ষুঃ- 

সংযুক্তসমবায় সম্বন্ধ হওয়ায় কেবল ধূমত্বাি সামাহ্যেরই প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান 

উৎপন্ন হয়। ইহার ভাবার্থ-_প্রত্যক্ষস্থলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ব৷ 

সম্বন্ধ ব্যতীত কোন পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের উংপতি সম্ভব হয় ন।। 

অতএব সামান্যলক্ষপাসন্নিকর্ষ ব;তীত ধৃমত্বরূপে সকল ধূমের এবং বহিতত্বরূপে 
সকল বহির জ্ঞান কীভাবে সমুৎপন্ন হইবে ? অতএব ধুমত্বরূপে সকল ধূমের ও 
বহিতত্বরূপে সকল বহির জ্ঞানের উপপত্তির নিমিত্ত সামান্যলক্ষণসন্লিকর্ষ 

অবশ্ই স্বীকার করিতে হইবে। যদ্দি বল সকল বহি ও সকল ধৃমের 

মুগপদ্জ্ঞানের অভাব থাকিলে কোন ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ 
বলিতে পারে না। যেহেতু মহানসে প্রত্যক্ষভৃত ধূমে বহ্ছির ব্যাপ্তিরূপ 

সন্বদ্ধ গৃহীত হয়, কিস্ত অন্ত পর্ববতীয় ধৃমাদির প্রত্যক্ষ না৷ হওয়ায় বা 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৯৫ 



অনুপস্থিতি হেতু “ধূম বহিচব্যাপ্য কিনা” এরূপ সংশয়ের অনুপপতি হয় । 
অর্থাং সমান্তলক্ষণাসন্নিকর্ষের দ্বারা যদি সকল ধূম ও সকল বহর জ্ঞান না 
হইত, তাহা হইলে প্রকৃতস্থলে “ধৃমবহিব্যাপ্য কিনা 2” এইরূপ সংশয় হইত 
না। কিন্তু আমার মতে অর্থাৎ সামান্লক্ষপাসন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে 
সামান্যলক্ষণাপ্রত)সত্তি দ্বারা সকল ধূমের প্রত্যক্ষত্ম ক জ্ঞান হওয়ায় কালান্তরীয় 
ও দেশান্তরীয় ধূমে বহিব্যাপ্যত্বের সংশয় সম্ভব হয়, স্বৃতরাং উক্ত সংশয়ের 

অনুপপত্তি হয় না। যদি বল সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে প্রমেয়তব- 
রূপে যাবতীয় প্রমেয়বস্তর জ্ঞানোংপত্তিহেতু সাধারণব্যজির সর্ববজ্ঞত্বের 
আপত্তি হয়। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ প্রমেয়ত্বরূপে সকল 

প্রমাপদার্থের জ্ঞান হইলেও ঘটত্ব, পটত্ব, ধৃমত্ব, ও বহিতত্ব এইভাবে বিশেষ 
বিশেষ রূপে সকল পদার্থের জ্ঞান না হওয়ায় সাধারণ ব্যক্তি সর্বজ্ঞ হইতে 
পারে না। এইরূপ জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার না৷ করিলে “ম্বুরভিচন্দন” এই 

জ্ঞানের বিষয় চন্দন চক্ষুরিক্দ্রিয়ের গ্রাহাযোগ্যবস্ত হইলেও অর্থাং চন্দনের 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও সৌরভাংশে চঙ্ষুঃসন্নিকর্ষের অভাব- 
বশতঃ সৌরভের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হইবে? অর্থাং উক্ত 
জ্কানের অনুৎপত্তি হয়। যদিও সৌরভত্ব।দি সামান্যজ্ঞানরূপসা মান্যলক্ষণ- 
সন্নিকর্ষের ছারাও সৌরভত্বাদি জ্ঞানের বিষয় ভূত-সৌরভত্ব-সামান্তের আশ্রয়ত্বত 
সৌরভের সহিত চক্ষঃসংযুক্তসমবায়ের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ থাকায় সৌরভের 
প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ দ্বার] সৌরভত্বের প্রত্যক্ষ 

হয় অর্থাং জ্ঞানলক্ষণসন্লিকর্মদ্বারা সৌরভত্বাদিজ্ঞানের বিষয়ভূতসৌরভত্াদি 
সামান্যের সহিত ইন্ক্রিয়সংযুক্তমনঃসংযুক্তাত্মসমবেতজ্ঞানরূপের প্রত্যাসতি 

থাকায় ব! হওয়ায় সৌরভত্বের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের উৎপতি হয় । 
যেখানে ভ্রমবশতঃ ধূমত্বরূপে ধুলি সমূহের জ্ঞান হইয়াছে অর্থাং ধুলি- 

সমৃহকে ধূম বলিয়! ভ্রম হইয়াছে । সেখানে জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারাই 

অনৃব্যবসায়ে ধুলিসমূহেরই জ্ঞান হইবে। যেহেতু যে বস্ত ইন্দ্রিয়সম্সিকৃষ হয়, 

অনৃব্যবসায়ে বিষয়বিধায় সেই বস্তরই জ্ঞান হয়। অতএব এখানে ধূলিপটল 
চন্্ঃসন্নিকৃষ্ট হওয়ায় অনুব্যবসায়ে বিষয়বিধায় ধুলিপটলেরই জ্ঞান হইবে । 
ধূমত্বাদি সামান্লক্ষণসন্নিকর্মের দ্বারা ধূলিপটলের জ্ঞান হইবে না। যেহেতু 

ধৃমত্বজ্ঞান ধৃমত্বাদিসামান্যজ্ঞানবিষয়ধূমত্বাশ্রয়ত্বসন্থন্ধে ধুলিপটলে থাকে না, 
কিন্ত ধূমে থাকে । কিন্তু সামান্যসন্নিকর্ষের দ্বারা ধৃমত্বের জ্ঞান হয়। ধুমত্ব- 
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জ্ঞানের প্রতি আত্মা সমবায়িক।রণ, আত্মমনঃ সংষোগ অসমবায়িকারণ, চক্ষুঃ- 
সংযোগ ও আলোকসংষোগ প্রভৃতি নিমিত্কারণ। এই সকল কারণকুট 
সন্নিহিত হইলে যে ধুমজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই ধৃমজ্ঞানকে ব্যবসায় বলে। 
ইন্্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ সহকারী হইলে আত্ম- 
মনঃসংযোগ ব্যবসায়কে উৎপন্ন করে। অতএব চক্ষুঃসন্নিকর্ষাদি কারণকৃট- 
বারা “অয়ং ধুম: ইত্যাকারক ব্যবসায় জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তাহার পর 
“অহং ধূমং জানামি” বা “ধৃমজ্ঞানবান্ অহং” ইত্যাকারক অনৃব্যবসায় জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। এই অনুব্যবসায়ে ভ্রমবশতঃ ধুলিপটলের জ্ঞান, জ্ঞানলক্ষণসন্নি- 
কর্ষের দ্বার! বিষয়বিধায় উৎপন্ন হয় । 

যোগজ ইত্যাদি । যোগাভ্যাসজনিত ধর্মবিশেষ বা শক্তিবিশেষ শ্রুতি, 

স্থৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি শান্ত্র প্রমাণক বা জ্ঞাপক | যুক্ত ও যুঞ্জান ভেদে যোগী 
দুই প্রকার বলিয়! উহাদের বর্মাও দুই প্রকার ইহাই ভাবার্থ ॥ ৬৫ ॥ 

মুক্ত ইত্যাদি । যুক্তযোগীর যোগ বা সমাধির অভ্যাসজনিত শক্তিরূপ 

ধর্মের সহায়তায় মনের দ্বারা আকাশ, পরমাণু প্রমুখ স্তুলসৃক্ষ্পপ্রভৃতি জগতের 
যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান সর্বদাই হয়। অপর অর্থাং যুগ্জানযোগীর বিশেষ 

চিন্তা বা ধ্যানাদিদ্বারা সকল পদার্থের জ্ঞ।ন হয় ॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়__বীরেশ্বর তর্কতীর্থ-দেশিকোত্তমোপধিক শ্রীশ্রীজীব- 
ম্যায়তীর্থমহোদয়ান্তেবাসি-বর্ধমানবাস্তব্য- ভারদ্বাজান্নদা প্রসাদসূত-শ্রীগোপাল- 
চত্্র তর্কতীর্থকৃত কারিকাবলী সহিত সিদ্ধান্তমুক্ত।বলীর প্রত্যক্ষ বা খণ্ডের 
পরিচ্ছেদের সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১ 

প্রত্যক্ষথণ্ডম্ ১৯৭ 



জর আঅনুলাল-হতম্ 

ন্যাঘাত ঘহামহা:, হা জ্যামিঘীমবিব্॥।৭থ। 
অনুলাহা, সাহমান কিন্তু গে লল্তি। 
অলামলাি-লিক্ীন ন হঘারনূলিলিজ্বহা || 

গ্রন্থকার প্রত্যক্ষপ্রমাণ নিরূপণ করিয্ন! অনুমান প্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন। 

যেতেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল অনুমান, উপম।ন ও শব্দপ্রমাণের উপজীব্য । 

অনুমান ও উপমান যে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন তাহ! সহজ বে।ধগম্য । আপ্ত- 

বাক্যই শব্দপ্রমাণ বলিয়া কথিত। যে ব্যক্তি বাক্যার্থবিষয়ক যথার্থ গুত্যক্ষ- 

জ্ঞানবান্ হয় তাহাকেই আপ্ত বলে। স্ৃতরাং শব্দ প্রমাণও প্রতঃক্ষপ্রমাণের 

অধীন বলিয়! অভিহিত হয়। উপজীব্য প্রত্/ক্ষপ্রমাণের বিষয় বলিয়া উপ- 

জীবক অনুমানপ্রমাণাদির বিষয় বলাই উচিত বলিয়াই গ্রন্থকার প্রত্যক্ষ- 

প্রমাণের পর এখন অনুমান প্রমাণ নিপ্ূপণ করিতেছেন। অনু পশ্চাং অর্থাৎ 

প্রত্যক্ষপ্রমাণের পরই যাহা মান--প্রমাণরূপে কথিত হইয়াছে তাহাকেই 

অনুমান বলে। অনুমানের ফল অনুমিতি। অনুমিতি শব্েের অর্থ-_অনু- 
পশ্চাং অর্থ(ং কোন পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানের পর জায়মান মিতি-জ্ঞান। প্রতাক্ষ 

প্রমাণের দ্বারা কে।ন পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান বোধিত হওয়।র পর তংসম্বন্থী অন্য 

পদার্থবিষয়ক জ্ঞানই অনুমিতি। অনুমিতাত্মক অনুভবের করণই অনুমান 

বলিয়া কথিত হইয়াছে । অনুমিতিতে ব্যাপারবিশিষ্ট কারণকে বিশ্বনাথ 
করণরূপে স্বীকার করায় পরামর্শ বাপার ও ব্যাণ্ডিজ্ঞান করণ হয়। লিঙ্গ 

শবের ব্যুংপত্তিগত অর্থ__লীনংগময়তি অর্থাং অগ্রতঃক্ষং চক্ষুরাদিইন্দ্িয়েন সহ 

অসন্লিকৃষ্টং বস্ত বা পদার্থং জ্ঞাপয়তি যদ্বস্ত তদেবলিঙ্গমুচ্যতে অর্থাৎ যে বস্ত 

ইন্দ্রিয়ের সহিত অসন্নিকৃষ্ট-_অপ্রতযক্ষীভূত পদার্থকে জ্ঞানের বিষয়রূপে অবগত 
করায় তাহাকে লিঙ্গ বলে। ব্যাপ্তিজ্ঞখনের সাহায্যে লীন অর্থাং প্রত্যক্ষের 

অগোচরাভ্ৃত পদার্থের জ্ঞাপকই লিঙ্গ । ধুমাদি বহ্তাদিসাধ্যের লিজ । 

“যেখানে যেখানে ধূম আছে সেই সেই স্থানে বহি আছে এইরূপ ধূম ও বহির 
নিয়মিত অনুয় সহচর জ্ঞান হইতে খ্ধৃমোবহিব্যাপ্যঃ” ইত্যাকারক অন্বয়ব্যাপ্তি 
জ্ঞান হয়। এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের ফলে ধৃমসাধযভূত বহির লিঙ্গ বা সাধন বলিয়া 
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কথিত হয়। প্রথমে মহানস, গোষ্ঠ ও চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধূমপ্রতাক্ষত্বারা যে 
ংস্কার উৎপন্ন হয়, পুনরায় পর্বতে ধূমপ্রতাক্ষ দ্বার] উক্ত ব্যাপ্তিবিষয়ক-জ্ঞান 

জন্য সংস্কাব উদবুদ্ধ হওয়ায় “ধৃমে। বহিব্যাপ।” ইত্যাকাবক ব্যাপ্তির স্মবণাত্মক 

জ্ঞান হয়। তাহার পব “বহিব্যাপাধূমবান্ পর্ববত” ইত্যাকাবক--পর্ববতের 

সহিত বহিব্যাপাধূমের সন্বন্ধের জ্ঞন উৎপন্ন হয়, এই জ্ঞানই পরামর্শ বলিয়। 

অভিহিত হর্ন । তাহাব পর “পর্বতোবহিমান্” ইত্যাকারক অনুম্তিতি হয়। 

অতএব পবিলক্ষিত হয় যে প্রথ* ক্ষণে ব্যাপ্ডিজ্ঞান, দ্বিতীষক্ষণে পরামর্শজ্ঞান ও 

তৃতীয়ক্ষণে অনু্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অনুমিতির উৎপত্তিক্ষণে ব্যাপ্তিজ্ঞান 

বিনষ্ট হওয়ায় অনুমিতির উৎপত্তির পরক্ষণে আর অনুশিতি হয় না। অনুমান 

হইপ্রকাব--স্বার্থান্মান ও পরার্থানুমান । যে অনুমানের ঘ্ধাবা অনুমান- 

কর্তার সাধ্যবিষয়ে অনুমিতি হয়, তাহাকে স্বার্থানমান বলে। আব ষখন 
কোন ব্যক্তি কোন একটি অনুমিত পদার্থ ব1 বস্তুকে বুঝাইবার জন্য অন্যে 

নিকটে প্রতিজ্ঞা, হেত, উদাহবণ, উপনয় ও নিগখন এই পাঁচটি অবয়ব বাক্য 

প্রয়োগ করেন, তখন উক্ত পঞ্চাবয়ব বাক্য শ্রবণেৰ দ্বারা অপব ব্যক্তির যে 

অনুমিতি হয়, সেই অনুমিতির জনক পঞ্চাবয়ব বাক্যকে পরার্থানৃমান বলে। 

বিশ্বনাথ ভাষাপর্রিচ্ছেদে কেবল স্বার্থানৃমানেব বিষয়ই বলিয়াছেন। 

প্রাচীনের। বলেন__ব্য।পাত্রূপে জ্ঞায়মান অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ভূত ধূমাদি- 
লিঙ্গ কিন্তু অনুমিতির করণ বলিয়] গণা হয়। গ্রন্থকার বিশ্বনাথ বলেন-_ 

প্রাচীনদের উক্ত মত সঙ্গত বা যুক্তিসহ নহে । যেহেতু জ্ঞায়মান লিঙ্গকে 

অনুমিতির করণবূপে বা হেতুরূপে স্বীকাৰ করিলে অতীত, অনাগত প্রভৃতি 

লিঙ্গ বা হেতুর ্।রা সাধ্]ানুমিতির অনুপপত্ি হয়। কারণ সেই সময়ে হেতু 

উপস্থিত নাই। কিন্তু বস্ততঃ হেতু ব৷ লিঙ্গ না থাকিলেও লিঙ্গ ধন্মিক ব্যাপ্তি- 
জ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত হয় না। 

যেখানে ধূম আছে সেই স্থানে বহি আছে অথবা যেখ।নে যেখানে ধূমবত্ব 

আছে, সেই সেই স্থানে বহিনমন্তত আছে এইভাবে হেতুতে সাধ্যসহচার জ্ঞানের 
দ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। হেতুব্যাপকসাধ্/সামানাধিকরণ্যই 

অন্বয়ব্যাপ্তির লক্ষণ। এখানে সাধ্যভূতপদার্থই হেতুর ব্যাপক হয় অর্থাং 

হেত্বধিকরণে অবস্থিত যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের অপ্রাতিযোগী যে 

সাধ্যভৃত পদার্থ, সেই সাধ্যের অধিকরণে হেতুর বিদ্যমানতা ব1 বৃত্তিতাই 

অন্বয়ব্যাৰি বলিয়া! অভিহিত হয় । 

অনুমানখণ্ডম্ ১৯৪৯ 



যেখানে যেখানে বহ্ভাব আছে, সেই সেই স্থানে, ধুমাভাব আছে 
এইভাবে সাধ্যাভাবে হেত্বভাবের সহচারজ্ঞান দ্বারা ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞান 

হয়। ব্যতিরেক ব্যান্তির লক্ষণ-_সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূতাভাবের 

প্রতিযোগী হেতু । 

আর যে হেতৃটি অন্বয় দ্বারা অর্থ।ং হেতৃতে সাধ্যসহচার দ্বার! ব্যাপ্তিরূপ- 
সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় এবং ব্যতিরেক দ্বার! অর্থাং সাধ্যাভাবে হেত্বাভাব সহচার 

দ্বারাও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয় সেই হেতুকে অন্বয়ব্যতিরেকীহেতু বলে। আর ষে 

হেতুটি অন্বয় দ্বার] অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যসহচার দ্বারাই ব্যাপ্তিকপসন্থন্ধবি শিষ্ট হয়, 

কিন্ত সাধ্যাভাবের সহিত হেত্বাভাবের সহচার দ্বার! ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সম্ভব হয় 

না, সেইহেতু কেবলানয়ীহেতু বলিয়া! কথিত হয়। যথা “ঘটঃ অভিধেয়ঃ 
প্রমেয়ত্বাং”" এখানে অভিধাৰৃতিদ্বারা বোধিত সকল পদার্থই সাধ)ভূত অভিধেয় 

এবং প্রমা-__ঈশ্বরীয় যথার্থজ্ঞানের বিষয় সকলপদার্থই হেতুভৃতপ্রমেয় । সুতরাং 
এখানে সাধ্যভাব ও হেত্বাভাব অপ্রসিদ্ধহেতু ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে 

পারে না। কিন্তু কেবলা ন্বয়ীহেতু হয় । যে হেতুটি কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তি- 
বিশিষ্ট হয়, কিন্তু অন্বয় ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সম্ভব হয় না, সেইহেতু কেবলব্যতিরেকী 
বলিয়া কথিত হয়। যথা “পৃথিবী তদিতরভিন্না গন্ধবত্বীং₹” এখানে ঘটপট 

প্রভৃতি পাথিববস্তমাত্রই পক্ষ বলিয়া পরিগণিত। নব্যনৈয়ায়িকগণ বলেন-_ 

ব্যাপ্তি তিনপ্রকার বলিয়া হেতুও তিনপ্রকার বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছে । অন্বয়- 

ব্যাপ্তি, ব্যতিরেকব্যাপ্তি ও অন্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তি এই তিন্প্রকার ব্যাপ্তি । 

হেতুর সহিত সাধ্যের অন্বয় সহচার দর্শনের ছারা অন্বয়ব্যাপ্তি, সাধ্যভাবের 
সহিত হেত্বাভাবের সহচারদর্শনের দ্বার! ব্যতিরেকব্যাপ্তি, এবং উক্ত উভয় প্রকার 
সহচারদর্শনের দ্বারা অন্বয়ব্যতিক়েকব্যান্তি হয়। এই ব্যাপ্তির ভেদবশতঃই 

হেতু তিন প্রকার বলিয়া গণ্য হইয়াছে । যে হেতুতে সাধ্যের অন্বয্ব্যাপ্তিজ্ঞান 

হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়, সেইহেতু কেৰলাদ্বয়ী বলিয়া কথিত হয়। যে 

হেতৃতে সাধ্যের ব্যতিরেকজ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়, সেইহেতু কেবল- 

ব্যছিরেকী বলিয়া পরিগণিত হয়। আর যখন ষে হেতুতে উভয়প্রকার 
ব্যাঞ্চিজ্ঞান হইতে অনুমিতি হয় তখন সেইহেতু অহয়ব্যতিরেকী বলিয়া স্বীকৃত 

হয়। অন্বমানে প্রসিদ্ধ পদার্ধঘই হেতু বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬৬-৬৭ | 

অন্ত্ুলিবি জ্যন্যাহগলি-্যাঘাহভ্তু থলি। অন্তদাযালন্তুলিলী ত্যামিক্বান কংণ, 
নহানহা ভ্যাদাহঃ | লথাহি-_বীন ভুহদগ নহানজাহী নূষ অন্ধিম্মািযূ হ্বীলা, হস্বানূ 

২০০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সব হত দ্রুত: জনন্ি্ ঘক্রতাহথী অলভ্ভিলমূতাঁ ঘ.লইজ্াঁ ঘহযনি। লহুনল্লং ঘ.লী 

অন্িজ্যা্ঘ হন কর্ঘ তযামিভলংতেম্ লহ অনলি, ঘহন্থান্ অন্তিত্যাতঘচ্নআানূ, অযনিলি 
ঘ্ান দনলি, অ ঘন ঘহালহা হুতস্ত্ষবী, লহুন-্লং নল্ধলী অন্বিদালিতন্ত্দিনিলতিবী | 
অন সান্বীলাভ্ত- হ্ঘাচ্বন স্বাযলান জিজ্মন্তুলিনিকহঘলিলিতহন্নি । লিহ্হৃম্সলি-_ 

স্াযনানদিলি । জিন্নযান্তুদিতন্রগেি তুকিলাহ-__আলামলাহীলি। ঘন্ন্তুমনিলী ভিন্ন" 
কতো ফলাল্ ভরহা অনাববীন জিক্ল শ্রিলচইন ন্থান্ত্ুনিলিলকযানূ, অন্তুলিলিক্মবগাহয- 
ভিজ লহালীলসাশ্রানূ ৫ ৫-৫৩।। 

গ্রন্থকার অনুমিতির উৎপত্তির বিষয় নিরূপণ করিতেছেন--“ব্যাপারস্ত” 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । অনুমাতে অর্থাৎ অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ, এবং 

পরামর্শ ব্যাপার । যেখানে যেখানে ধৃম থাকে সেই সেই স্থানে বহি থাকে 
এইরূপ অন্বয়সহচারজ্ঞান হইতে যে পুরুষ কর্তৃক মহানস, গোষ্ঠ ও চত্বর প্রভৃতি 
স্থানে ধূমে বহিনর ব্যাপ্তিজ্ঞ'ন গৃহীত হইয়াছে, পরে সেই পুরুষব্যক্তিই কোন 

পর্ববত প্রভৃতি স্থানে ধারাবাহিক ধুমরেখ! প্রত্যক্ষ কারলেন। তাহার পর 
মহানসাদিতে ধূমপ্রত্যক্ষ জন্য যে সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে, পর্ববতাদিতে পুনরায় 

ধৃমপ্রত্যক্ষ হওয়ায় পূর্বের্াক্ত ব্যাপ্তিবিষয়কজ্ঞানজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধহেতু সেই 
ব্যকির “ধুমোবহিনব্যাপ্যঃ” ইত্যাকারকব্যাপ্তির স্মরণ হয়। তাহার পর “বহিি- 
ব্যাপ্যধূমবানয়ং পর্ববতঃ” ইত্যাকারক পর্ববতের সহিত বহিনব্যাপ্যধূমের সম্বন্ধের 
যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই ধুমলিঙ্কজ্ঞানই পরামর্শ বলিয়! অভিহিত হয়। 

তাহার পর সেই পুরুষব্যক্তির__“পর্ববতোবহিনমান্” ইত্যাকারক অনুমিতিজ্ঞান 
উৎপন্ন হয় । 

এই বিষয়ে উদয়!নাচার্যাদি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলেন-_ব্যাপ্যত্বরূপে 

জ্ঞায়মান অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত (25561. উপস্থিত )ধূমাদিলিঙ্ অনুমিতির 
করণ হয়। কিন্তু গ্রন্থকার বিশ্বনাথ যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ববক উক্ত প্রাচীনমত খণ্ডন 

করিতেছেন--“অনাগতাদি” ইত্যাদি গ্রন্থের ঘ্বার]। 

জ্ঞায়মান-_-জ্ঞানের বিষয়ভৃতলিঙ্গ অনুমিতির করণরূপে স্বীকৃত হইলে 

ভাবী ও বিনষ্ট লিঙ্গ ছার! অনুমিতিজ্ঞানের অনুপপত্তি হয় । যেহেতু অনুমিতি 
সময়ে অনুমিতির করণরূপে লিঙ্গ বা হেতু উপস্থিত (9765601) নাই । অতএব 

কেবল জ্ঞায়মানলিঙ্গকেই অনুমিতির করণরূপে স্বীকার কর। যায় না। অতএব 

পরিলক্ষিত হয় যে__নব্যনৈয়ায়িকদিগের মতে অনুমিতির প্রতি লিঙ্গের জ্ঞানই 

করণ, অনুমিতিকালে লিঙ্গ বর্ভমান-_19769617% থাকুক বা না থাকুক--8৮5৩০ 

অনুমানখণগ্ম্ ২০১ 



লিঙ্গের জ্ঞান বা লিঙ্গ পরামর্শ থাকিলেই সেই ব্যক্তির অনুমিতি হইবে। 
আর প্রাচীনমতে অনুমিতির প্রতি অনুমিতিকালে উপস্থিত-_[016561/ লিঙ্গই 
কারণরূপে গণ্য হয় ॥ ৬৬-৬৭ ॥ 

ভ্সান্সজ নধান্বতিত-নী: অহালহা তক্ন | 

[ ভ্বামিজ্তু আাড্সামাননতুলিত সন্ধগীতিবমূ ] 

ভ্গামি: জাভনহল্যভিনিললবজনল্ন তাল: ||| 

প্রথমে “ধুননবান্পর্ববত” ইত্যাকারকপক্ষধর্্মতাজ্ঞান ভয়, পরে “ধুমোবহি- 
ব্যাপ।2” ইত্যাকারক ব্যাপ্তিম্মরণাত্মকজ্ঞ।ন পরে বহিিব্যাপ্যধূমবান্পর্ববত- 
ইত্যাকারক যে ব্যাপ্তিবিষয়কপক্ষধর্মতাজ্ঞান হয় এই জ্ঞানের নাম পরামর্শ । 
পরামরশজ্ঞানে ব্যাপ্তি প্রকাররূপে বিষয় হইয়াছে এবং পক্ষধর্ম্মতা বিশেম্যরূপে 
বিষয় হইয়াছে, সৃতরাং ব্যাপ্তিপ্রকীরকপক্ষধর্মতাবিশেষ্যক নিশ্চয়াআকজ্ঞানই 
পরামর্শ ৰবলিয়] অভিঠিত হয় । এইজন্যই গ্রন্থকার বলিতেছেন-__ব্যাপ্তিবিশিষট- 
হেতৃর পক্ষবৃত্তিত্বজ্জান পরামর্শ বলিয়া! কথিত হ্য়। “তজ্জন্তত্বেসতি তজ্জন্- 
জনকোহি ব্যাপারঃ” ইহাই ব্যাপারের লক্ষণ । পরামর্শজ্ঞান, ব্যাপ্ডিজ্ঞানজঙ্থয 
হইয়! ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য যে অনুমিতি সেই অনুমিতির জনক হয়। ব্যাপার বিশিষ্ট 

কারণকে করণ বলে। বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি বিশেষণজ্ঞানের কারণতা সিদ্ধ) । 

“বহিনব্যাপ্যধূমবান্ পর্বত” ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান হইল একটি বিশিষ্টবুদ্ধি। 

এই বিশিইরুদ্ধির প্রতি বিশেষণীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ। অতএব পরামর্শজ্ঞান 
ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হইয়াছে অথচ ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য অনুমিতির জনকও হইয়াছে । 

[ সাধ্যাভাবাধিকরপনিরূপিতবৃত্তিতাভাব হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়৷ কীত্তিত ]। 
সাধ্যবং অর্থাং সাধ্যাধিকরণ পর্ববতাদি, তদৃভিন্ন জলহুদাদি, সেই জলতুদাদি 

নিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়। উদাত্ত বা কথিত । যথা “পর্ববতো- 
বহিরমান্ধুমাং” ইত্যাদি সদ্ধেতৃস্থলে সাধ্যত্বতবহিরঅধিকরণপর্ববতাদি, তদৃভিন্ন 
জলহ্দাদি, সেই জলহ্দাদিনিরূপিতবৃত্তিত্ব মীনশৈবালাদিতে আছে, এবং 
তাদ্বশবৃত্তিত্বাভাব হেত্ভৃত ধূমে থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষণের লক্ষ্যে সঙ্গতি হইল। 
“ধূমবান্ বহে” ইত্যাদি অসদ্ধেতৃস্থলে বা অলক্ষ্যস্থলে সাধ্যভৃত ধূমের 

অধিকরণ পর্ববতাদি, তদ্ভিন্ন অয়োগোলক, সেই অয়োগোলকনিরূপিতবৃত্বিত্ব 
হেতৃভূত বহিতে থাকায় এবং তাদৃশ বৃত্তিত্বাভাৰ না থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষণের 
অলক্ষ্যে সঙ্গতি হইল না ॥ ৬৮ ॥ 

২০২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



ভমাত্যজবীলি ৷ তযামিলিহাভ্ভভয ঘহীণা অন্ত নহিচজ্যাছনাহি জ্বালমন্ত্রুমিলী অনন্কমূ। 

ক্ব হী যায হলি ফান, ঘহী চ্যাঘেন্রালিলি হ্বাল ম্বা। ওভ্তুলিলিকল্ ঘষী ম্যান 

হলি স্বানান ঘহী ভা্যলিতআন্তাহিক্তা, ঘহী ভ্ঘাত্যনালিলি স্লানানু হা: আাযনানিক্সা- 

ক্কাহিক্জা । লিশ্রিঘাহুদি ঘহামহালি হা জাঞ্যত্রালিতঘনান্লিলিহ্যে । লব নন্ধি- 

ভয়াত্য ঘ.মনান্ ঘর্নত হলি বাল নিনাদি যঙ্স ঘত্বলী অ.নলানিলি সত্মহান্) ললী 

বস্থি্যা্থী ঘন হলি ম্যামিজ্নহা লস হ্বানলরযাইত্রান্ত্রমিহ হালা জ্যাম শিহাচতু- 

শহাচ্ঞান্যাছি স্বাল ভভ্নস ল ন্ডাআান্, ভ্িল্ত্ু জ্যাঘেলালনুষ্ভ্কসন্ধাহক্ষ-হাঘমললা- 

ব্লানতন কাহ্ঘাকনহসাবহঘকতনানূ, লন শিহাচত-নহাঙ্জ হ্বালক্ষকঘনী বীহলাল্লরলি নস । 
হয়াঢ্যনাঅভ্টনুকান্ীনগনি নঙ্লিহঘাচম্বালিলি হা নাহ্ত্ুলিতজুন্বলভিলান্ল হামিসক্যাহ্চ্চ- 

নহাপ্জলাক়ানতঈলন ক্কাহঘান্বম্। ক্ষিত্ব ঘুললান্ চল হলি স্বানাত্ন্ুমিত্যাদি:, 

তাঘেল[অণ্টহ্ক্গীলুন-গুনতনপন্কাংকহ নহাঘজ্লবান্ালহয অংজান। শ ন্ম হৃষ্ানাত- 

হঘ়াঘেলাতষ্উহ্ক্ক-সককাহক্ক-নহাণম্মলাসালত্ৰ ইত্ততদিলিআান্যদ্ । শলজ্য ভ্সামিসন্ 

ঈসজ্য নহাণম্দলাহানাবন্্ুমিত্যাঘপী | হহি তু লনৃঘ্ববীয -যৃহ্াদাঘা-ভ্যালালন্ব্ক- 
সন্তান লনৃত্ততণীয-ঘহাঘজললা্ান লনুদ্ততম্বীঘান্তুমলী ইন্তুতঘব, লা অলল্বক্কাতথ- 
কাহ্আমান: | লল্নব ত্ত অননাববনল্থ্ন ভ্যামিসন্কাহক-নহাঘকললাহান অমপ্া- 

অঙল্রনান্ত্ুলিলি অনযলীলি লানল্লক্কাগ্াকাহতঞধাতর | হি তত ভ্যালিসন্কাহন্হ্াল 

ঘহাঘচ্মলাস্বানস্্ব হলল্ন জ্ষাআামিততুভঅলী, লতা কাতর -কাহজমানন্রন, অন্তিভ্যাঘযী হুম, 

আীক্রতান্ ঘত্মল হলি ফ্ানাহ্ঢ্যন্ত্রুদিলিহন্ম ভযাহিলি। হতখত্ব ঘস হালরর্থ লঙ্গানি 
লিহাচ্ত্বোন জ্ঞক্বনীয়, কভসুজ্ীহততাহীমতজরাহিলি ॥ 

হমাঘমীনাল ভ্যাআপয:, লন ন্যামি: অল আছ-ল্যামহিলি। আাছযনহল্য- 

ডিন্নল্লিলি । নন্নিনান্ গৃদাহিব্য।ী আাঘী অন্তি জআাগ্যলাল্ নহ্ালআ হিব্রনল্যাঅক্ত- 

উাৰি ব্বহগ্থজিত্ খুনহই'ল ভহাঘাজলল্নয: | ঘনলান্ অন্ধ হিত্াহ্থী আাচ্ধন্রহল্ঘভিম 
বমলায:ঘিগভ্তাহী নন্্ঃ অকনাল্লানিন্যামি' । আল ধন অচনল্উন ভা বদঅজবল্্ীন 
ভা্চঘনাল্ মী: । অল্যতা অননাযলম্নল্ীন নঞ্লান্ লব হনযতত্তহৃল্যী নহ্থা নজাহি:, 

লস গ্নভ্য নিালানকলাভ্জ্যামিসঅজ্লাল। আা্অনভ্ল্যহন্ ঝাঞ্যতহআারভিন্তল্ল- 

সলিঘীবিলাক-ঈহ্ন্ব।নূ আয: | বীন ঘন্কিস্তিহ অন্নিললী মন্ালভ্বাইসিল্লী তররলাহী 

ঘুন্দতম ভ্রদী5তি ল হালি. । হীন অছন্বল্ীন ইন্না, বীলন অন্ন জাঘনহল্যান্ৃতলিন 

আীত্যঘনূ। বন বাদ্যবহল্যজ্নিন্ অ.লাবযন ঘলভ্য অমলাঘঝজল্লন বব5ণি ন হালি: । 

ভ্রাচযতহ্ল্যান্থলিতনত্বা বাঠযতহুল্ন্থুতিতত্রংআালভিন্ভলল-গলিআীবিনাক্ালান: | বীন 

ঘ.নান্ মন্ব'বিঅগ ভাযতহ্ল্য-অজ্হাহি-গুলিতঘাপাব5নি লালিল্মামি: | অঙ্গ নষ্ঘি 

অনুমানখণ্ডমূ ২০৩ 



হত মুখা-কমদাল্যিতরলিহিচ্ত-ঘতআহ্ব্া্ী নিহিচ্ভলাবা: হ্যত্রবলাযাহঙ্নযানূ 
ভ্রাযবহৃল্য হ্নিন্, ঘুআাহালন্থতিত লাবিব, লখানি ইন্ুলানন্উহ্ক্ষকবঘান্থুতিতর্ম আাক্যমূ, 
ইন্তলালল্উন্ক লাহান্তজিলানতষ্ভন্কুণিলি কুকিনী5খবঃ 04) 

ব্যাপ্য ইত্যাদি গ্রন্থ | ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধুমাদি হেতুর পর্ববত।দি পক্ষের সহিত 

বৈশিষ্ট্যাবগ্াহি-__সম্বন্ধাবগাহি অর্থাত সন্বন্ধবিষয়ক “বহিনব্যাপ্য ধৃমবান্ 
পর্বত" ইত্যাকারক জ্ঞান অনুমিতির জনক পরামর্শজ্ঞান। সেই পরামর্শজ্ঞান 
“পর্বতাদিপক্ষে ব্যাঁপ্য” অর্থাং পক্ষপ্রকারকব্যাপ্যবিশেষ্যক-পর্ববতে বহি- 

ব্যাপ্যধূম ইত্যাকারকজ্ঞান অথবা পক্ষ ব্যাপ্যবান্ অর্থাং ব্যাপ্যপ্রকার কপক্ষ- 

বিশেম্যক-বহিব্যাপ্যধৃমবান্ পর্ববত ইত্যাকারক জ্ঞান হয় । 
কিন্ত পক্ষে ব্যাপ্য অর্থাৎ পক্ষপ্রকার ক-ব্যাঁপ্যবিশেস্ক-পর্ববতে বহিব্যাপ্য- 

ধূম-ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান হইতে পক্ষে সাধ্য ইত্যাকারিকা অনুমিতি হয়। 
এবং পক্ষ ব্যাপ্যবান্ অর্থাৎ ব্যাপ্যপ্রকারক পক্ষবিশেষ্যক-_বহিনব্যাপ্য-ধুমবান্- 

পর্বত ইত্যাকারক-পরামর্শজ্ঞান হইতে পক্ষ সাধ্যবান্-ইত্যাকারিকা 

অনুমিতি হয়। 

নব্যনৈয়ায়িক মতে- উক্ত উভয় প্রকার পরামর্শজ্ঞান অর্থাং “পক্ষে-ব্যাপ)” 
পক্ষ প্রকারকব্যাপ্যবিশেষ্যক-_পর্ববতে বহিব্যাপ্যধূম ইত্যাকারক-পরামর্শজ্ঞান 
হইতে এবং “পক্ষ ব্যাপ্যবান্” ব্যাপ্যপ্রকার ক-পক্ষবিশেম্তক-_বহিব্যাপ্যধূমবান্ 

পর্বত ইত্যাকারক-পরামর্শজ্ঞান হইতে “পক্ষ সাধ্যবান্” এরূপ সমানাকারক 

অনুমিতি হয় । 

মীমাংসকদিগের মত গ্রস্থকার পূর্ববপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিতেছেন-__ 

“ননৃ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । ষদি বল বহিনব্যাপ্যধূমবান্ পর্ববত-ইত্যাকারক 
পরামর্শাত্মকজ্ঞান ব্যতিরেকেও যেখানে পর্বত ধুমবান্ ইত্যাকারক- 
প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর বহিনব্যাপ্যধূম এরূপ ব্যাপ্তির 

স্মরণাত্সক জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেখানে উক্ত জ্ঞানদ্বয় হইতে অর্থাং পর্ববত 

ধূমবান্ ইত্যাকারক ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধৃমত্বাদিপ্রকারকপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হইতে 

এবং বহ্ছিব্যাপ্যধূম ইত্যাকারক ব্যাপ্তিস্মরণাত্মকজ্ঞান হইতে অনুমিতি 
পরিলক্ষিত হয় বলিয়! ব্যাপ্তিবিশিষট-বৈশিষ্ট্যাবগ্াহিজ্ঞান অর্থাৎ ব্যাপ্তির 
আশ্রয়তবত হেতৃর সন্বন্ধবিষয়ক-_বহিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বত ইত্যাকারক 
পরামর্শাত্মক-জ্ঞান সকলস্থলেই অর্থাৎ অনুমিতিমাত্রেরই প্রতি কারণ বলিয়! 

স্বীকৃত হয় না। কিন্তু ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক যে ধৃমত্বাদি, সেই ধুমত্বাদি 
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প্রকারক-_“পর্ববত ধূমবান্” ইত্যাকারক যে পক্ষধর্মতাজ্ঞান, এতাদ্বশ অর্থাং 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদ ক-ধুমত্বাদি প্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞানত্বরূপে ব্যাপ্যভাবচ্ছেদক- 

প্রকারক-পক্ষধর্মতা-জ্ঞ।নের কারণতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু 

উভয় মতেই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের নিয়তপূর্বববৃত্তিতা 

বিদ্যমান আছে, স্বতরাং সেরূপক্ষেত্রে বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহি-রূপ পরামর্শজ্ঞান 
কল্পিত হইলে গৌরবজনিত দোষ হইবে । অর্থাৎ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদ কপ্রকার কপক্ষ- 

ধর্মতাজ্ঞানের কারণত্ব শ্বীকারে কেবল ব্যাপাতাবচ্ছেদক ধূমত্বাদির জ্ঞানাংশে 
প্রকারত1 বিদ্যমান থাকিলেই কার্যাসিদ্ধ হইবে, জ্ঞানে ব্যাপ্তিপ্রকারতার 

নি্প্রয়োজন। অতএব গৌরবদোষবশতঃ বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহিরূপ পরামর্শ- 

জ্ঞান অনুমিতিমাত্রের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হয় না। এরূপ বলিতে পার 

না। কারণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদ ক ধূমত্বাদিপ্রকার ক-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান না থাকিলেও 

কেবল বহিব্যাপ্যবান্ অর্থাৎ বহ্যভাববদবৃত্তিমান্ ইত্যাকারক জ্ঞান হইতে 

অনুমিতিজ্ঞান উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ইহ] ব্যাপ্যমান্, স্বৃতরাং ইহ1 বহিঃমান্ এইরূপ 

অনুমিতিস্থলে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক কোন ধন্মেরই উল্লেখ নাই, তথাপি বহিঃমান্ 

এরূপ অনুমিতি হয়। যদি বল ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধুমত্বাদিপ্রকারক পর্বত 
ধৃমবান্ ইত্যাকারক জ্ঞানরূপে পবামর্শের কারণত্ব স্বীকাবে কোন দোষ 

পরিলক্ষিত হয় না। এইজনা গ্রন্থকার বলিতেছেন--“লাঘবাচচ”, ইত্যাদি গ্রন্থ । 

ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকাবকত্ব ব্যাপ্তিঘটিত বলিয়া ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকার- 

কতাপেক্ষা ব্যাপ্তিপ্রকারকত্ব লঘ্ৃহেতু ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞানত্বরূপে 

“বাপ্তিমান্পক্ষবৃত্তি”” ইত্যাকারক বাপ্তিগ্রকারকজ্ঞানই অনুমিতির কারণ 

হইবে। 

যদি বল অবচ্ছেদকাংশে লাঘব হইলেও কারণতাংশে গৌরব পরিলক্ষিত 
হয়, যেহেতু ধৃমপ্রত্যক্ষ, ব্যাপ্তিম্মরণ ও পরামর্শ এই জ্ঞানত্রয়ের কারপত্ব স্বীকার 
করিতে হইতেছে । আর আমার মতে জ্ঞানদ্ধয়ের কারণত্বস্বীকারে লাঘবপরিদ্ৃষ্ট 

হয়। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“কিঞ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থ । আরও কথা যে 

“ধুমবান্ পর্ববত” ইত্যাকারক জ্ঞান হইতে অনুমিতির আপত্তি হয়, যেহেতু 

কালান্তরীয় ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্বাদিপ্রকারক-(ধৃমবান্ পর্ববত)-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান 

পূর্ব্বেই বর্তমান আছে । যদি বল গৃহ্মান অর্থাৎ বর্তমানকা লীনজ্ঞানবিষয়ীতূত 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক প্রকারক-পক্ষধন্মতাজ্ঞানের হেতুত স্বীকৃত হইলে কালাভ্তরীয় 
তাদুশ পক্ষধর্্মতা জ্ঞানকে গ্রহণ করিয়৷ উক্ত অনুমিতির আপতি হইতে পারে 
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না। এরূপ বপিতে পার না। কারণ যেখানে চেত্রের ব্যাপ্ডিজ্ঞান আছে 

আর মৈত্রের পক্ষধর্্মতাজ্ঞান আছে সেখানে অনুমিতির আপত্তি হয়। কিন্ত 

যদি তংপুরুষীয় বর্তমানজ্ঞানবিষয়ীভূত--ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক-তৎপুরুষীয়- 

পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান তৎপুরুষের অনুমিতির প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকার কর, 
তাহা হইলে প্রত্যেক পুরুষের জন্য পৃথক্ পৃথক্ কাধ্য-কারণভাব কল্পনা 

করিলে অনন্ত কাধ্যকারপভাব স্বীকারজনিত গৌরবদোষ হয় । 

কিন্ত আমার--গ্রন্থকার বিশ্বনাথের মতে সমবায় সম্বন্ধে ব্যাপ্ডিগ্রকারকপক্ষ 

ধর্মত[জ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে অনুমিতি উৎপন্ন করে এইরূপ বলিলে উক্ত প্রকার 

অনন্তকার্য্য-কারণভাব স্বাকারজনিত গৌরবদোষ হয় না। কিন্তু যদি বহি- 
ব্যাপ্যধূম ইত্যাকারক ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞান এবং ধৃমবান্ পর্বত ইত্যাকারক- 

পক্ষধর্মতাজ্ঞান অনুমিতির প্রতি পৃথক্ পৃথক্ রূপে কারণ কল্পিত হইলে দুইটি 

কাধ্যকারণভাব স্বাকার করিতে হয় । অতএব চৈত্রের ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিলেও 
উহ্হার পক্ষধন্মতাজ্ঞান 'ন! থাকায় উক্ত অনুমিতির আপত্তি হয় না। সৃতরাং 

লক্ষণে তংপুরুষীয়ত্বনিবেশে প্রয়োজন নাই। নৈয়ায়িক মভেও ব্যাপ্তি 
প্রকারকপক্ষধশ্মতাজ্ঞানের বা পক্ষধশ্মতাবিষয়কব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞানের 

অনুমিতি হেতৃত্বে বিনিগমন1ভাববশতঃ উক্ত হেতুছয়ে গ্রন্থকার দোষাস্তর 

দেখাইতেছেন--“বহিনব্যাপ্য” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞানের 

এবং পক্ষধন্মতাজ্ঞানের স্বতন্ত্ররূপে-_পৃথক্ পৃথক্ রূপে কাবণত্ব স্বীক।রে কার্য্য- 

ক।রণভাবদ্ধয়ের যে উৎপত্তি হইতেছে, তাহার দ্বার “বহিনব্যাপ্যধূম” ও 
“আলোকবান্ পর্ববত” এই জ্ঞান হইতেও অনুমিতির আপত্তি হয়। যেহেতু 

উক্তস্থলে ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞান এই উভগ্ন প্রকার কারণই 

বিদ্যমান আছে। অতএব বহিব্যাপ্যধূমবান পর্ববত ইত্যাকারক পরামশবূপ 

বিশিষ্টজ্ঞানের অনুমিতির প্রতি কারণতার আবশ্যক হওয়ায় যেখানে ব্যাপ্তি- 

প্রকারকজ্ঞান এবং পক্ষধন্মতাজ্ঞান এই উভয়বিধ জ্ঞান আছে যেখানেও “বহি 

ব্যাপ্যধূমবান্ পর্বত” ইত্যাকারক পরামর্শরূপবিশিষ্ট জ্ঞানের কারপত্বরূপে 

কল্পনা কর! যাইতে পারে, যেহেতু ফলমুখ গৌরব দোৌষাবহ নহে। যেস্থানে 
গৌরব স্বীকার না করিলে গত্যন্তর নাই সেইস্থানে সেই গৌরবকে ফলমুখ 
গৌরব বল। হয়। যেখানে ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞান ও পক্ষধর্ম্মতান্ান এই জ্ঞান 
দুইটি স্বতন্ত্রূপে অনুমিতির প্রতি কারণ বলিয়' স্বীকৃত হয়, সেখানেও “সাধ্য. 

ব্যাপ্যহেতুমানপক্ষ” ইত্যাকারক পরামর্শরূপবিশিষটজ্ঞান অনুমিতির প্রতি- 
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কারণরূপে কণ্পসিত হয় এবং উক্ত বিশিইটজ্ঞান হইতে অনৃমিতিরূপ ফল .উৎপন্ন 
হয়। এখানে উক্ত বিশিষজ্ঞানের কার্য্যকারণভাব স্বীকার করায় যে গোৌরৰ 

হইতেছে, তাহ। দে।যাবহ নহে যেহেতু উহাকে ফলমুখগোরব বলে । 

ফলিতার্থ এই ষে-_অনুমিতিমাত্রের প্রতি বিশিজ্জান কারণ এইরূপে 

পরামর্মাআ্কবিশিষটজ্ঞানের কাধ্য-কারণভাব নিশ্য়ের পর ব্যাপ্তিপ্রকারক 

ও পক্ষধর্মমতাজ্ঞান অনুমিতির স্বতন্ত্রকারণ বপিয়। স্বীকৃত হইলে বিশিষজ্ঞানের 
কারণতাকল্পনাজন্য গোৌরবজ্ঞান বিশিষজ্ঞাননিষ্ঠকারণতার প্রতিবন্ধক হয়। 

অর্থাং পরামর্শাত্মকবিশিষজ্ঞানের কারণত্ব কল্পিত ব' স্বীকৃত হইলে পর কার্য্য- 

লিঙ্গ দ্বারা, তত্তদনুমিতির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণরৃত্তি গোৌরবাশ্রয়ভূত-পর|মর্শ- 

নিশ্চয়হেত্ব উক্ত গৌরবজ্ঞান বিশিষজ্ঞাননিষ্ঠকারণতার প্রতিবন্ধক হয়। কিন্ত 
এখানে প্রথমে পুর্বেবোক্ত জ্ঞানদ্বয়ের কাধ্য-কারণভাব স্বীকার করার পর 

বিশিষটজ্ঞানের কারণত। কল্পিত হইয়াছে, অতএব কাধ্য-কারণভাবনিশ্চয়ের 

পূর্বেব গৌরবজ্ঞানের অঙাব থাকায় কার্যয-ক!রণঙাব নিম্চয়ের পর উৎপন্ন 

গোৌরবজ্ঞান বিশিষ্টজ্ঞাননিষ্ঠকারণতার প্রতিবন্ধক হইল ন1। 

যে হেতুটি ব্যাপ্তির আশ্রয়ভূত পদার্থ, সেই হেতুই ব্যাপা পদের দ্বারা গৃহীত 
ব। বোধিত হয়। সেখানে অর্থাং ব্যাপ)পদের ঘটক ব্যাপ্তি পদার্থটি কি? 

এইনিমিত্ত গ্রন্থকার বাপ্তিপদার্থের পরিচয় বা স্বরূপ বলিতেছেন-- “ব্যাপ্তি” 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । অনুমান প্রমাণস্থলে যে বস্টি সাধিত বা প্রতিপাদিত 

হয় সেই বস্তটিই সাধ্য বলিয়া অভিহিত হয় এবং যে বস্তর দ্বারা সাধ্য 

বন্তট সাধিত হয়, সেই বস্তট সাধন বা হেতু বালিঙ্গ বলিয়। কথিত হয়। 

লিঙ্গের অপর নাম জ্ঞাপক এবং সাধ্যের অপর নাম জ্ঞাপ্য। অনুমিতিস্থলে 

ষে বস্তটকে হেতু বল! হয়, তর্কস্থলে আপত্তির উদাহরণ বাক্যে সেই 
হেতুভৃতবস্তটিকে আপাদক বলে এবং সাধ্কে আপাদ্য বলে। 

কারিকাস্থিত উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের বঙ্গানুবাদ পূর্বেব বলা হ্ইয়াছে। 

গ্রন্থকার লক্ষণসঙ্গতির ব্যপদেশে সম্প্রতি উক্ত ব্যাপ্তি লক্ষণের অর্থ 

পরিস্ফুট করিতেছেন-_ “বহ্নিমান্ ধুমাং” ইত্যাদি সদ্ধেতু স্থলে সাধ্য বহি 

সাধাবান্-__বহিচ্মান্ অর্থাং বহিতির অধিকরণ মহানস, গ্োষ্ঠ, চত্বর ও পর্ববতাদি-_ 

এই সকল অধিকরণ ভিন্ন হইল জলহুদাদি, সেই জলত্রদাদিতে মীন- 

শৈবালাদি বিদ্যমানহেতু জলহ্দাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা বৃত্তিতা বা 
আধেয়তা মীনশৈবালাদিতে আছে, কিন্ত জলহুদাদিতে ধূম না থাকায় জল- 

অন্রমানখগুম্ ২০৭ 



হুদাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা বৃত্তিতা বা আধেয়তার অভাব হেতুভৃতধূমে 

আছে। অতএব সদ্ধেতৃস্থলে ব্যাপ্তি লক্ষণের সম্বন্বয় বা সঙ্গতি হইল । “ধূমবান্ 
বহে” ইত্যাদি অসদ্ধেতুস্থলে, সাধ্য ধুম, সাধ্যবান্ ধূমবান অর্থাং সাধ্যতৃত 

ধূমের অধিকরণ পর্ববভাদি, পর্ববতাদিভিন্ন হইল তপ্তায়োগোলকাদি বা তপ্ত 
লোঁহপিপগাদি, সেই তপ্তলোৌহপিগাদিতে হেতুভূত বহিঃ বিদ্যমান থাকায় তাঁদুশ- 
তপ্তলোহপিগ্া দিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিত1 আধেয়তা বা বৃত্তিতার অভাব হেতু- 
ভবতে বহিনতে না থাকায় উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের সঙ্গতির অভাবহেতু অতিব্যাপ্তি হইল 

না অর্থাং অলক্ষ্যে লক্ষণসমন্বয় হইল না1। এই ব্যাপ্তি লক্ষণে যে সম্বন্ধে সাধ্য 

গৃহীত হইবে, সেই সম্বন্ধেই অর্থাং সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ গৃহীত 

হইবে ইহাই বুঝিতে হইবে। অন্যথ] অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ 
স্বীকার না করিলে “বহিনমান্ ধূমাং” ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে সমবায় সম্বন্ধে সাধ্য- 
ভূত বহিগর অধিকরণ বহিঃর অবয়ব, সেই অবয়ব ভিন্ন হইল মহানসাদি, সেই 

মহনসাদিতে হেতুতৃত ধূম বর্তমানহেতু সাধ্যাধিকরণভিন্নমহানসাদিনিষ্ঠাধি- 
করণতানিরূপিতা অধেয়ত] বা বৃত্তিতার অভাব না থাকায় লক্ষ্যে ব্যাপ্তি- 

লক্ষণের অসঙ্গতিরূপ অব্যাপ্তি হইল। কিন্তু সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যাধি- 

করণ স্বীকৃত হইলে উক্ত অব্য।প্তি হয় না। যেহেতু “বহিমান্ ধুমাং” এখানে 
সংযোগসন্বন্ধে সাধ্য গৃহীত হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল, সংযোগ, সেই 

সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসন্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ পর্ববত|দি, তত্িন্ন জলত্রদাদি। 

সেই জলব্দ!দিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা আধেয়ত। বা বৃত্তিতার অভাব হেতুভূত 

ধূমে থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষণের লক্ষ্যে সঙ্গতি হইল। এইজন্য গ্রন্থকার বলিলেন 

-_তেন অর্থাং সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ স্বীকৃত হওয়ায় “বহিমান্ 

ধূমাং” ইত্যাদিসদ্ধেতুস্থলে সাধ্যাধিকরণভিন্ন ধূমাবয়বে হেতুভৃতধূম সমবায় 

সম্বন্ধে থাকিলেও কোন ক্ষতিঃনাই অর্থাৎ অব্যাপ্তি হয় না। 

সাধ্যবদদ্য শবের অর্থ-_সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ ভেদবান্ অর্থাং 

সাধ্যবান্ ন ইত্যাকারক ভেদ বোধিত হইবে । সাধ্যবান্ ন ইত্যাকারক ভেদের 

প্রতিযোগী হইল সাধ্যবান্, সাধ্যবনিষ্ঠপ্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্তক 
ধর্ম হইল সাধ্যবত্ব, সাধ্যবত্নিষ্ঠ। ষা অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদ কতানিরূপিতা 
ষ1 সাধ্যবন্লিষ্ঠপ্রতিষোগিতা, সেই প্রতিযোশিতাক্ অভাব--ভেদের অধিকরণ 

ইহাই সাধ্যবদন্য শবের বিবক্ষিত অর্থ । তথাচ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 

সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোশিতাকৃভেদাধিকরণতানিরূপিত1হেতুতাবচ্ছেদ কসম্থন্ধা- 

২০৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কান্রিকাবলী 



বচ্ছিন্নাবৃত্তিতার বা! আধেয়তার সামান্যাভাব বা ধাবদভাব হেতুর ব্যাপ্তি ইহাই 

ব্যাপ্তিলক্ষণের ফলিতার্থ। অতএব “ধৃমবান্ বহেঃ” ইত্যাদি অসদ্ধেতুস্থলে 
সাধ্যতাবচ্ছেদ কসংযোগসন্বন্ধাবছিন্ন - সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযো গিতাকৃভেদাধি - 

করণজলত্রদাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিবূপিতা হেতুতাবচ্ছেদকসংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্না 
আধেয়তা বা বৃত্তিতার অভাব হেতুতৃত বহ্চিতে থাকিলেও তাদৃশ বৃত্তিতার 

সামান্যাভাব বহিতে নাই, যেহেতু তাদৃশ ভেদাধিকরণ তপ্তলৌহপিগুনিষ্ঠা ধি- 

করণতা-নিরূপিতা হেতুতাবচ্ছেদকসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন৷ আধেয়তা বা বৃত্তিতা হেতুভূত 

বহিতে থাকায় তাদৃশ বৃত্তিতার সাম।ন্যাভাব হেতুভৃত বহিনতে নাই। এবং 

“বহিমান্ ধূমাং” ইত্যাদি সন্ধেতৃস্থলে তাদৃশ যংকঞ্চিং সাধ্যাধিকরণমহানসাদির 

ভেদাধিকরণ পর্ববতাদিনিষ্ঠধিকরণতানিরূপিতা হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্না 
বৃতিতার সামান্যাভ।ব হেতুতে না থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না । কারণ তাদৃশ 

কিঞ্চিত সাধ্যাধিকরণমহানসাদিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতা, যংকিঞ্চিদ-_মহানসীয়- 

বহিনমত্ত্বীবচ্ছিন্না হইয়াছে, কিন্তু সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্না বা শুদ্ধবহ্নমত্ত্বাবচ্ছিন্না না৷ 

হওয়|ক়্ সাধ্যতাঁবচ্ছেদ কসম্বন্ধাবচ্ছিন্-সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ ভেদ ধি- 

করণ পদের দ্বার! পর্ববতাদি গৃহীত হইল না, কিন্তু জলহ্দাদি গৃহীত হইল । সেই 

জলহুদাদিনিষ্ঠীধিকরণতানিরূপিতা হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্না বৃত্তিতার 
সামান্তাভাব হেতুভৃত ধূমে থাকায় লক্ষণসঙ্গতিহেত অব্যাপ্তি হইল না। 

এবং যে সম্বন্ধে হেতু গৃহীত হইবে সেই হেতৃতাবচ্ছেদ কসম্বন্ধেই সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব 
বোধিত হয়। অতএব “বহিনমান্ ধুমাং” ইত্যাদি স্থলে বহিমদন্থ 

ধূমাবয়বে হেতুভৃতধূম সমবায়সম্থন্ধে থাকিলেও অব্যাপ্তি হয়না । যেহেতু 

এখানে হেতৃতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ, সংযোগসন্বন্ধে হেতুভৃতধূম তাদৃশ 
ধূমাবয়বে থাকে ন।। 

এখন গ্রন্থকার স্থলান্তরে অব্যাপ্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত বলিতেছেন--“অত্র” 

ইত্যাদি গ্রন্থ । এই ব্যাপ্তিলক্ষণে যদিও “দ্রব্য গুণ কর্ান্াত্ববিশিষ্টসত্বাং* 

ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে গুণকন্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা ও শুদ্ধসত্বা অনতিরিক্ত পদার্থ 
বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় দ্রব্যতববিশিষ-দ্রব্যভিন্ন-গুণাদিতে হেতু থাকায় অব্যাপ্তি 

হয়। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটি পদার্থে সতত! থাকে এবং গুণকর্মান্যতববিশিষ্ট- 

সতভারূপ হেতু সাধ্যাধিকরণে কেবল দ্রব্যে বিদ্যমান করায় এই অনুমিতি সদনু- 

মিতি বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং উক্ত হেতু ব্যাপ্তিলক্ষণের লক্ষ্যস্থল বলিয়। 

লক্ষণ যাওয়া! আবশ্যক । কিন্ত এখানে বিশিষ্টসতা৷ ও শুদ্ধসত্তা এক বলিয়! 

অন্ুমানথগুমূ ২০৯ 
ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/৩৭.১৪ 



স্বীকৃত হওয়ায় দ্রব্যত্ববিশিষ্টদ্রব্যভিন্ন-গুণাদিনিষ্ঠাধিকরণত। নিরূপিতা৷ হেতুতা- 
বচ্ছেদকসমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্না বৃত্তিতার বা আধেয়তার অভাব হেতৃতে নাই 

বলিয়া অব্যাপ্তি হয় । এই অব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ 

তথাপি হেতুতাবচ্ছেদক ধর্মপুরস্কারে হেতুর বৃত্তিত্বাভাব বলিতে হইবে। 
বিশিষ্টপতা বিশিক্টসত্তাত্বরূপে গুণািতে থাকে না, কিস্তু সত।ত্বরূপে থাকে । 

সুতরাং বিশিষ্টসত্তারূপহেতুতে দ্রব্ত্ববিশিদ্রব্যভিন্ন-গুণাদি নিষ্ঠাধিকরণতা- 
নিরূপিতা ষ। হেতৃতাবচ্ছেদক গুণকর্মান্যতুবৈশিষ্ট্য ও সত্ত্ব এই ধর্মদ্বয়াবচ্ছিন্না 
বৃর্তিতা, তাদৃশবৃত্তিতার অভাব আছে বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না। এইজন্য 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন- হেতুভাবচ্ছেদক তাদৃশবৃত্তিতার অনবচ্ছেদক ধর্ম । 

অর্থাং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকৃ-ভেদনিষ্ঠা- 
ধিকরণতানিরূপিতা যা হেতুতাবচ্ছেদ কসম্বপ্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদ কধম্্ী বচ্ছিন্ন- 
বৃত্তিতা তাদ্বশবৃত্তিতার সামান্তাভাব হেতুর ব্যাপ্তি। অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক- 

সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিত।কৃ ভেদবন্নিরূপিতহেতুতাঁবচ্ছেদক 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার অনবচ্ছেদক ষে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম, তাদৃশ হেতৃতা- 

বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হেতুর সাধ্যসামীনাধিকরণ্য ব্যাপ্তি । বহ্ছিমান্ ধূমাং-_এখানে 
সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সংযোগ “বহিমান্ ন” এইভেদ জলহ্দাদিতে আছে, 

সেই জলত্দাদিতে হেতৃতাবচ্ছেদক সংযোগ সম্বন্ধে মীনশৈবালাদি থাকে, কিন্ত 

হেতৃতৃত ধূম থাকে না। অতএব সাধ্যবদন্জলতুদাঁদিনিষাধিকরণতা নিরূপিতা 
আধেয়ত৷ বা বৃত্তিতা মীনশৈবালাদিতে থাকে, হেতৃভৃত ধুমে থাকে ন* 

স্বতরাং তাদৃশরৃত্তিতাবচ্ছেদকধন্ম মীনত্বদি এবং তাদ্বশবৃত্তিতানবচ্ছেদক 

হেতৃতাবচ্ছেদক ধুমত্ব, তাদৃশ ধূমত্বাবচ্ছিন্ন ধূমের বহ্ছি সামানাধিকরণ্য হেতুর 
ব্যাপ্তি ॥ ৬৮ ॥ 

জশ না ই্নুললিশত-নিহন্তা-সলিঘীণিলা | 
মি ৫ 

অাচ্ঘল ইলীহল্সাতিকতত্ ্লামিভভসবী 11২।। 

“বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাং” ইত্যাদি কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলে সাধ্য বাচযত্ব, সাধগাধি- 

করণ বাচ্য, তদ্ৃভিন্ন অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু সকল পদার্থই অভিধাবৃত্তি লভ্য, স্বতরাং 

পূর্বববোজ ব্যাপ্ডতিলক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । এবং “সত্তাবান্ জাতেঃ” ইত্যাদি স্থলে 

সত্তাবিশিষ্টদ্রব্যগুণকর্মাভিন্নসামান্যাদি, সেই সামান্তাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা 

হেতৃতাবচ্ছেদক সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্নাবৃত্তিত। বা আধেয়তা অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু 

২১০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



কোন বস্ত সমবায়সন্বন্ধে সামান্যাদিতে থাকে না, অতএব পূর্বেবো্ত 
ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । এইজন্থ গ্রন্থকার ব্যাপ্তির লক্ষণাস্তর প্রদর্শন 

করিতেছেন--“অথ ব1” ইত্যাদি গ্রস্থদ্বারা। হেত্বধিকরণে বর্তমান যে অভাব, 

সেই অভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যের সহিত হেতুর এঁকাধিকরণ্য-_ 

সামানাধিকরণ্য অর্থাং একাধিকরণবৃত্তিত' হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়া কথিত হয় ॥৬৯। 

নন্তু ঈত্রভাল্ত্রযিলিজাী ঝাষ্যলহ্ন্যহআাসবিভ্ুততাত্জ্ঞামিঃ | কিস্ব ঘালাল্ 

জাবহিজ্াী ভা্মনহ্ন্যভিনন্ বালাল্যানী ইনুনাতভটহ্ক্ষবজল্ীল ঘলল।খীন নৃটিৎ- 
সবিভ্বলাহ্ন্যামিহল্বাল আহ্-_-আশ ভা ইরত্তুনজিং্ঠলি। ইন্তুনলিনিগ্তা গ্লিযত্স অ খা, 

শিহহীলান: | জখান্ন ইতনঘিক্ক গোন্লিযাঁ5মাত:, বহুসলিঘীহিলা ভাছইীল অন ইনী: 
অাদানাঘিকত্ঘ্য জ্যামিহভমব । অঙ্গ যত্যণি নম্থিমান্ অংমাহিআাহী ইত্লঘিক্কহা- 
ঘ্লাহ্ম্বিতঘপান্-সলিঘীতিতন্ লহীহ্নন্যাইহজ্তীব্সজ্যামি:। লন্ন জলালাপিন্ববতা- 

নন্বি-ঘ.দযীইন্ ভযামিহিলি আযম । লাহ্নন্তঘাইহচ্ভেযানানভতানূ) ঘৃক-ংনওি 

লর্থলাত্বীলি সর্ভীব:, ঘুঘাতান্ লল্যংলাহিব্ঘাহানত্যাচবীহন্ন (অন্যালিহঘ )। লখাদি 

সনিষীঘিলানবভ্ভব্ক অনুআাগ্যলাতন্হ্ক্ষ , লব্তভ্ল্তলবানানাধিন্ষবত্য ভ্যামিহিলি- 
ল্রাহঅমূ। লন্তু অনতত্রজ্মাত্যআালিলরান্( আলিদহতান্.) দ্ৃথিনীআহিাহী আসলাল- 

ভন্তহিক্যা ভঘবভ্যাঙ্যআানঘব্জাতাত্ব হ্যন্বততনাহি-আতীনাঁ লীকঘতান্নত্যঘশাঅসলি- 

যীবিলানভভহ্কতনলব্বীক্সভ্যামিহিলিনল্ল | ভ দ্যা ক্ঘতলরজ্ঞাঘআালিতত- 

যন ঘা্যলানভ্ভহ্কতলান্। ল হি লাব্হাঘম্ননিভ্ভিল্নালানঃ ল্লাঘি দৃথিন্যা ঘি, 

কদকনব্যাত্ঘআালিলান্ লাব্বীলি ভ্ততজসাঘন: | ঘৃধ হ্ডজ্ঘাহী ঝাষ্ৰ ঘহ্দহা-অচনত্ 
( বক্নল্প্' ) হুজ্ভতনাহিন্ষঈত্র ঝাঘ্যলাতভ্হ্কদূ, লন্ন সলিঘীবিলানলন্ভহ্ক্কমিলি | 

ভ্রাখযাহিমিইল ভ্যাবর্হান লারহাহ্খকত আাঘ্যলানল্ভহ্কলালভভত্ক্ষ সলিঘীবিলা- 
নৃভন্হৃন্ছলানভ্ভহ্ক লিং থ্াগঘহক্কেনিঅদিলহু্তি । ইদিন্কহগত্ত্ ইন্তলানক্ভহ্ক্ষ- 

নিহাচল্রাঘিন্চে বাক্য । বীন লভ্ৰ হ[তাক্ক্নাঁনযংললিহাচ্ভবতনানূ ইল্যাহী হ্যত- 
বভাঘিক্কংআযুাহ্লিঘ্তানাঅসলিঘীবিংল$ঘি পন্য লাল্যামি: | ইন্তুলাজন্টহ্ন্ত 

তকনল্মন ইকত্রঘিক্কঘে মীত্ঘন্। বীন অনআহন হুদাঘিকতআ-নব্নযনি্াসাত- 
মলিঘীবিকঈ5ণি আঙ্কলল্যামি: | আম্পান্হম্ সলিঘীবি-তযঘিক্ষ₹গীনীগঘ:। বন 

চ্ছদিভঘা্থী তৃনহগ্হা-নাব্ত্যিস হৃত্তানক্উইলনত্ন্ধান্থলি-কদিঅঘীবাধাতসনিঘীবিতনিওলি 
ক্ষণিতবঘীনহ্ঞ লান্ঘালি: | ল ন্ব সলিঘীনিতঘঘিক্তগোত্র যহি দলিষী্থন ঘিন্ষংঘান্থুলিললূ, 

হা লধবান্যামি:, সলিঘীশিন: চ্ছদিববাযহআানঘিন্ধততী ঘুগাৰী হর্জনানী যী5লালহ- 
কবজ সুদী মৃত্ানভ্গ্রইন ভংবানূ। হি তত সলিঘীন্ঘঘিন্কংআান্থতিতন, বা ভতীবী তান 

অনুমানখণ্ডমূ ২১৯ 



ছতঘাহী অলিভ্যামি:, অজাঘিন্কবতী হ্যুসাবী য: অঘীযান্সাতত্নহর সলিযীন্যঘিক্কঘেরজ্য- 
ম্ুলিলাহিনি শাভ্যমূ। ইত্নমিন্কতী সলিযীকঘলঘিক্ষআন্থুতিততপি হাচতহয নিন ছিলত্ান। 

ভতসলিঘীম্যনঘিক্কঘীমুন-ইতলঘিকতো-নঘপান ছলি লিভকর্মঃ| সলিযীম্ঘলঘিকত্আতত 

[ জগলিযীহিলাতচ্ভহ্ক্ষতঙনল্ত ল ] সলিযীবিলালহ্টহ্ক্ষানছ্ভ্তিলালঘিক্ষংআাতলন 

ন্বানুমমূ। বীন নিহাচ্ভবাতাল্ জানীহিব্আান্ী জাত্যনিন্ধবআ-যুতাহী শিহচ্জ্লানান- 

সনিঘীহিবভাঘিক্ষংঘািডঘি ল ঘন: । অল্প আাবলালন্ভ্কভচন্র-্ঘ ল সলিঘী্ঘনঘি- 
স্চহতাততর লীভঘমূ । বন স্বাললান্ অতাহিত্যাহথী-অলা শিল্কতোঘভ্যা ইনিলযলান্বল্পীল 

হ্বালাঘিকত্াবনি5ণি ল হালি: | হৃত্স্ব ন্ম্তিনানু অ.লাহিক্যানী ঘ.লাঘিকহতী অদলাধন 
অন্তিনিহেবহন5দি ল হালি: । লন্তু দলিঘীবিলানল্হ্কাতরচ্লিল্লহয অহ তং 
সলিঘীবিলীওলঘিকহতব্ন, লবূ ঝালাল্যহস তা, যবৃক্ধিদ্বিন-_সলিযীহিলানষ্চহ্কা- 
নঘিপ্তললালমিক্কহআাতল না নিনহ্িলনূ? আহা ক্ণিঅঘীতী ঘলবস্ুযাআাহিত্য্স লখীজা- 
হাতি: | কথঘিবঁঘীবালানসলিঘী বিলাতক্ভহ্কাশ্রচিভ্তললী গ্ৃহান্বতি-ক্ষঘিঅঁঘীবাওদি 

অনলি, ভরহুলঘিক্হ্তত্ব ভহা হুলি। ব্রিলাত তত সালিযীহি-ভ্যমিকক্আাল্রাসভিজ্তি:, 

বর্থভষন অলাতহ দৃতহাতন্থনিকলি হাডত-হলানালাহলক্ক-সলিঘী হি-ঘলানা ঘিক্কহ্তা- 

হন্বানু। লম্ অন্ভিনান্ ঘতলাহিযান্থী ঘহ্ালানা ই: ঘৃভত্র হাতান্তবিংবনি হাচত-ভলাজাআাতন্ক- 

ঢলিঘীম্যছিন্আ্্র ঘত্বণি ঘল্নলা ইব্বপ্রানি জাগ্যলাশ্রন্উহ্ন্ষংন্বল্টীন লন দলিযীয্ঘল- 

ঘিন্কতগতলভতনলি কর্খ সলিঘীহা-ল্যঘিক্ষআা লালাসধিক্িকিলি লাহ্যমূ। ঘহাথালি 

মী অন্বমমান্রভ্লহ ঘত্ামানালক্ষলমা ঘতান্নানত্ঘ নন্িতনি সলিযাবী, লহ্ঘিক্ষপাত্ 

দত্বলাহিহিতিন ক্দতা-দলিযী|বা-ল্য ঘিকহআহ্সাসজিজুন্বান। ঘ্রহি ম্ব ঘহাজানাহী 

অন্্রমলানাহিলিল্ন হত্তুভ্যবী, লখাদি ঘণনালানলান, মন্তরমলান্বাহিতযাহানভ্যামি: লঙ্স 

আাগযলানভল্ভ্ন্ষঅঃনল্ঞ: ভন্বভঘভঙন্রল:) বন ভঙনরল্খীন অভ্লভীতামালভম ঘৃতলরহাত- 

গবনিত্বনি হাচ্্-তলাবানাতনকর-মলিযীম্ঘঘিক্ঞতআাতে ইতলনিক্ংঘাত্খীলি। নুনীধী তত 
জ্রঘিভতীবযাধান্ত্ান্ জাহমজাহিব্সানী-অভ্যামি:, লন্গাদন্থুতি: কদিঅযীলালান্বাপাল: 
জ্রানভঘীবাহনহগ '্ন বুঘাানু হীনুসলিঘাহিলানন্ভহ্ত বাঘাক্ালাল্ঘালানঅলঘি, লহ্ন- 

চিন্তল্লানঘিকবঘা্ ইপমিকংআ্আামল হুলি। ভীম । ঘাকহাসলিযীঘিলাতভহু- 
ক্কাতচিন্তল্নালঘিন্তহতাত উত্তুললহলানহাসলিঘীবিলাললভ্ভব্কত্রহর নিলহিতহজানূ । 

লন্তুকাী ঘহ্ত্রানূ ক্কা্ঘহিমাতাহ্তআিস সলিযীবিন্য ঘিদ্বগোমলাশ্রাসবিতি:ই্নশিক্ষতাহয 

নহান্াঙস অথাহামাহনযা অত্থনামনালালালা ঝআঘলানন্ভহ্কঅঙঅন্ন ক্কাকিচ্কা- 

ঘিহীমএলঘা সলিঘীবাযঘিক্কততাংলান,। আল ক শ্বিলু মন্থান্কাল্তমীহ্তিহাচ্ভ-ঘহালাত হলল 

দ্ুত্িীবিত্ঘঘিক্রততা:, মন্াক্দ।ভঙ্স ঘহামা হও লঙ্াঙ্তাভমীক্লি হাচ্ত ঘন্ালাঘা তান, 

২১২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



নন্থাক্ষাত নন্ান্তামহামানানী। শ্রভত্তুনভ্ত সনিঘীঘিলাতভ্ন্তহ্ন্অঙ্ল্ঘল সলিঘীবঘ- 

লঘিন্বআীমূন-ইতবনিক্কহজ-নুঘমাল _দনিমীনিলাঘাদান্রী মন্তচন্নল্ঘানভিন্তব্প-অত্ত- 

জননিভিন্িন্রবনীনযামানহবীন ভ্বন্ব্তীন লল্ুকননিভিভলহস লকীন্তুহযাণন্কতর্র বীঘমূ। 

হুতস্ব ন্কাী ঘন্ততান ক্কাহিলাাহ্আহী অধীযঅহন্র-উন ঘতাআন্রগলিযীবিলীওঘি 

ঘহভ্যানঘিম্কতণী ইতজলিরহতী মনাক্ষাক্উ শরত্ননান: অ ঘৃন অ্রযীবীন ঘত্াবানহলহজ 

সলিঘীযিনাবা হ্যাভিক্ষঘজল্ঘানভ্ভি-লত-ঘত্ুলাতভিন্ভললংশীলযালান-অআল্লা- 

ন্যামি: | [জ্যানক্কালানাধিক্কগত্্ব ভ্যামি:। অনু আনল্ঘ: বাযলাতক্জ ভ্ক্ক- 

ঘচনল্ৰ: | অভ্জ্দ: আাধ্যলানক্ভ হুল: | লুস যি অভ্রজ্নলিহ্ভিন্ললালাঅলাস- 

দিল্সু্যব জহা অদল।মীন যী নন্তযসানহলহ সলিঘীবিলাঅন হজ্জচল্ন: অনজাযবীন 

সলিঘীমযনঘিক্ষংঘণভ্নলাহিনুতি: অ ঘন লন দলিযীহিলানভন্ত হ্কত্ব নন্িঅলিত্স- 

ভমামি: হ্যানু। যহি ন্ব ঘনুতল্ঘানক্ভি-নতামালমাঙগঘুভ্যধী বহা লাত্হাকস 

অঘীবীল ঘতাধাভ্রভ্য দলিতীবিলাঘাঁ অযীবাঘন্র-ঘাততিন্তললহন-লংনাহ্তসামি: ভযাহ্ল 

বমযসুঘাজন্। ] 
নন্তু মঈযন্ন্তিনান্ ঘৃমাহিজ্ঞান্ী দলঈযনদ্বিলানভ্ল্তিললংলনসবিজুমূ ঘুহখম্নহঘান- 

অন্ন হুক্ষ্বাহিলিনীল্ল | জুুমীনাহ্লান্ নাভ্লীলি সলীআ জ্কনুলীল্রাহিনতআাভ্ভিল্ল 

সলিযীঘিলানিনযীন্কব্তীন যু্খন্মহযাদি অনন্ত ভুক্ত ত্রীন্কাহানিলি অহন: ॥ৎৎ॥ 
আশঙ্কা__কেবলান্বয়ী-জ্ঞেয়ত্রাদি সাধ্যকস্থলে জ্ঞেয়ত্বাদিবান ন অর্থাং 

সাধ্যবিশিষ্ট ব1 জ্ঞেয়ত্বাদিবিশিষ্ট ভিন্ন পদার্থ অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু সকল পদার্থই 

জ্ঞেয়-__ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয়, প্রমেয়__ঈশ্বরের প্রমাজ্ঞানের বিষয়, বাচ্য অভিধা- 

বৃত্তি লভ্য। উহাদের ভেদ অপ্রসিদ্ধহেতু ভেদ বা অভাবঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণের 

অব্যাপ্তি হয়। এবং “সত্তাবান্ জাতেঃ ইত্যাদিস্থলে সত্তাবিশিষ্ট দ্রব্য, 

গুণকর্ম ভিন্ন সামান্যাদিতে হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়সন্বন্ধে কোন পদার্থই 

থাকে না বলিয়া তাদৃশসামান্তাদিতে সমবায়সন্বন্ধে বৃত্তিতা অগ্রসিদ্ধহেতু 

অব্যাপ্তি হয়। এঁ সকল অব্যাপ্তি নির|সের জঙ্ গ্রন্থকার ব্যাপ্তির লক্ষণান্তরের 

স্বরূপ বলিতেছেন--“অথ বা” ইতি গ্রন্থের দ্বারা। হেত্বাধিকরণে নিষ্ঠা 

বিদ্যমানতা আছে যাহার এতাদ্বশ বিরহ_-অভাব | তথাচ হেত্বধিকরণে বিদ্যমন 

যে অভাব, সেই অভাবের অপ্রতিযোগীড়ূত সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য 

অর্থাং একাধিকরণ বৃত্তিতা হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়! কথিত। অর্থাং হেতুর 

ব্যাপকীতত সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য বা একাধিকরণ বৃতিত্বের 

নাম ব্যাপ্তি । সাধ্য যদি হেতুর ব্যাপক হয়, তাহা হইলে কোন হেত্বধিকরণেই 

অনুমানখগুম্ ২১৩ 



সাধ্যের অভাব থাকে না। অতএব সাধ্য, হেত্বধিকরণবৃত্তি কোন অভাবেরই 

প্রতিযোগী হয় না। সুতরাং হেত্ৃধিকরণবৃত্যভাবাপ্রতিযোশি-সাধ্যসামানা- 

ধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি ইহাই নিষ্কৃষ্টার্থ । 

“বাচ্যং জ্ঞেয় ত্বাং” ইত্যাদি কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলে সাধ্যভূত বাচ্যত্বের সহিত 

হেতুভূত জ্ঞেয়ত্বের সামানাধিকরণ্য আছে, যেহেতু ঘটাদি সকলপদার্থে বাচ্যত্ব 
ও জ্ঞেয়ত্ব উভয়ই আছে। এবং হেতৃভূত জ্ঞেয়ত্বের অধিকরণে সাধযভূত বাচ্যত্বের 

অভাব না থাকায় বাচ্যত্ব জ্ঞেয়ত্বেব ব্যাপক বলিয়। গণ্য হয়। “সত্তাবান্ জাতে ১” 

এখানে সাধ্যভৃত সত্ত।র সহিত হেতুভৃত জাতির সামানাধিকরণ্য আছে, কারণ 

দ্রব্য, গুণ ও কর্মে সত্তা ও জাতি উভয়ই বর্তমান থাকে । এবং হেতুভূত জাতির 

অধিকরণে দ্রব্যাদিতে সাধ্যভূত সত্তার অভাব না থাকায় সত্তা জাতির 

ব্যাপক হইয়াছে। 

গ্রন্থকার এখন এই লক্ষণের দোষ-উদ্তাবনের নিমিত পুর্ববপক্ষ গ্রন্থ 
উপস্থাপিত করিতেছেন--“অত্র ষদ্যপি” ইত্যাদি । এই লক্ষণে যদিও বহিিমান্ 

ধূমাং ইত্যাদিস্থলে বহিত্বৰপে সকল বহ্িই সাধ্য হইয়াছে এবং ধুমত্বরূপে 

সকল ধুমই হেতু বলিয়। গ্রাহ্া। অতএব এইস্থলে সাধ্যপদের দ্বার! মহাঁনসীয় 
বহি ও হেতুপদের দ্বার! পর্ববতীয়ধূম গৃহীত তইলে হেতৃধিকরণপর্ববতে বর্তমান 
সাধ্যভৃত মহানসীর বহ্যভাব, তত প্রতিযোগী মহানসীয়বহি, সুতরাং সাধ্যভৃত 
মহানসীয়বহ্তি হেত্বাধিকরণবৃত্তি-অভাবের অপ্রতিযোগী হয় না। এবং সাধ্য- 
পদের দ্বার] পর্ববতীয়বহিন এবং হেতৃপদের দ্বার! মহানসীয়ধূম স্বীকৃত হইলে 
হেত্বধিকরণমহানসে বর্তমান পর্ববতীয় বহনযঙাব তং প্রতিযোগী পর্ববতীয় বহি, 
অতএব সাধ্যভৃত পর্ববতীয়বহ্ি হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবের অপ্রতিযোগী হয় না। 

এইগাঁবে তত্বদ্বহ্যার্দি হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবীয় প্রতিযোগী হয় বলিয়! 

অব্যাপ্তি হয়। স্বৃতরাং হেত্বধিকরণবৃত্তযভাবা প্রতিযোগণিত্বরূপ ব্যাপকত্বের 

অপ্রসিদ্ধিহেতু তদ্ঘটিত লক্ষণও অপ্রসিদ্ধ হয় ইহাই পুর্ববপক্ষের আশয়। যদি বল 
উক্তস্থলে সমানাধিকরণবহ্ক্ধূমেরই ব্যাপ্তি স্বীকৃত হইবে । অর্থাং মহানসীয়- 
বহির সহিত মহানসীয়ধূমের সামানাধিকরণ্যই মহানসীয়ধুমের ব্যাপ্তি এবং 

পর্ববতীয়বহ্ির সহিত পর্বতীয়ধূমের সামানাধিকরণ্যই পর্ববভীয়ধূমের 
ব্যাপ্তি, এইরূপ বিশেষ বিশেষভাবে ব্যাপ্তির লক্ষণের কথ! বলিলে পূর্বোক্ত 
অব্যাপ্তিদোষ অপসারিত হয়। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ পুর্ববোক্ত 
বিশেষ বিশেষভাবে বহ্ছি ও ধুমের ব্যাপ্তি স্বীকৃত হইলে বা স্বীকার করিলে 

২১৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পূর্ববকথিত অব্যাপ্তি কোন রকমে দূরীভূত হইলেও হেতুড়ৃত-পর্ববতীয়ধূমাধিকরণ 
পর্ববতে সাধ্যভূতপর্ববতীয়বহিন থাকিলেও পর্ববতীয়বহিত ও ঘট এই উভয়াভাব 

উক্ত হেত্বধি করণপর্ববতে থাকায় অব্যাপ্তিদোষের পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য হইয়! 

উঠে। যেমন কোনস্থানে পট থাকিলেও ঘট না থাকায় একাভাবে 

উভয়াভাববশতঃ ঘট পট এই উভয় নাই এইরূপ প্রতীতি হয়। সেইরূপ 

হেত্ববিকরণপর্ববতে পর্ববতীয়বহিি থাকিলেও ঘট না থাকায় পর্ববতে পর্ববতীয়- 

বহিঃ ও ঘট এই উশুয় নাই ইভা প্রতীতিসিদ্ধ। অতএব পর্ববতীয়বহ্ি পর্ববতবৃত্তি- 

উভয়াভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় হেত্বধিকরণবৃত্তয ভাবের অপ্রতিযোগী হয় না ; 

অতএব অব্যাপ্তি তাদবস্থা। এবং সমানাধিকরণ সাধ্য হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়া? 

স্বীকৃত হইলে সেস্থানে অনেক পদার্থ সাধ্য হয় ও একটি পদার্থহেত হয় সেই 

স্থ!(নেও অব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থকাঁর উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের এই দ্বিতীয় 

আপত্তি--অব্যপ্তির বিষয় বলিতেছেন --“গুণবান্ দ্রব্ত্ব1ং” ইত্যাদি । গুণবান্ 

্রব্যত্বাৎ এই সদ্ধেতৃস্থলে অব্যাপ্তি হয় । ক।রণ হেতুঁভৃত-দ্রব/ত্বের অধিকরণীতৃত 

ঘটে পটবৃত্তিগুণের অভাব থাকায় পটবৃত্তিগুণ হেত্বধিকরণ-ঘটবৃত্তি গুণাভাবের 

প্রতিযোগী হইয়াছে । আবার হেতুভৃতদ্রব্যত্বের অধিকরণ-পটে ঘটবৃত্তিগুণ|ভাঁব 

থাকায় ঘটবৃত্তিগুণ পটবৃর্তিগুণাভ।বের প্রতিযে।গা হইয়াছে । এইভাবে চালুনি 

ন্যায়ে সকল গুণই হেত্রধিকরণবৃত্তভাবের প্রতিযোগী হয়, কিন্তু অপ্রতিযোগী 

হয় না। অথচ হেতুৃত দ্রব্যত্বের সহিত সকল গুণেরই সামানাধিকরণ্য আছে। 

গ্রন্থকার পূর্ববপক্ষমত খণ্ডন করিতেছেন-__-“তথাপি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । 

তাহা হইলেও পুর্বেব।ক্ত অব্যাপ্তিদোষ সমাধানের জন্য হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবের 

অপ্রতিযোগী--এইভ।বে ব্যাপ্তিলক্ষণটি না বলিয়। প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে 

সাধ্যতাবচ্ছেদক সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি 

অর্থাৎ হেত্বধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাভাবীয়-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতা- 

বচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকা বচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি 

ইহাই লক্ষণের ফলিতার্থ। হেত্বধিকরণবৃর্তি অভাবে অপ্রতিযোগী সাধ্য 

এইভাবে ব্যাপ্তির লক্ষণ স্বীকৃত হইবে না। “বহিনমান্ ধৃমাং” এখানে তত্বদ্- 

বহিকে সাধ্য ও তত্রদ্ধুমকে হেতুরূপে স্বীকার করায় পুর্বে ষে অব্যাপ্তিদোষ 
হইয়াছে, এখন ব্যাপ্তিলক্ষণটি এইভাবে স্বীকৃত হইলে পূর্ববকথিত অব্যাপ্তি- 
€দোষ অপসারিত হইবে । কারণ “বহিমান্ ধৃমাং” এখানে হেত্বধিকরণীভূত 

পর্বতে মহানসীয় বহিহত্বরূপে বহ্যভাব থাকিলেও বহিত্বর্ূপে বহ্যভাব ন৷ 

অনুমানখণ্ডম্ ২১৫ 



থাকায় হেত্বধিকরণ পর্বতে বর্তমান মহুনসীয়-বহ্্যভাবের প্রতিযোগিতার 

( অবচ্ছেদক মহানসীয় বহিতত্ব ) অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক বহিতত্ব, সেই 

বহিতত্বাবচ্ছিন্ন বহিতর সহিত হেতুভূত ধূমের সামানাধিকরণ্য থাকায় লক্ষণসঙ্গতি 
হয়। এবং “গুপবান্ ত্রব্যত্বাং” এখানেও পূর্ববকথিত অব্যাপ্তি আর হইবে না। 

যেহেতু এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম-গুণত্ব। হেতুতৃত দ্রব্যত্বের অধিকরণ-পীত 
ঘটে রক্তত্বরূপে রক্তগুণের অভাব থাঁকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকগুণত্বরূপে গুণের 

অভাব নাই এবং উক্ত হেত্বধিকরণ-পীত ঘটে পটবৃত্ত্বরূপে গুণের অভাব 

থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকগুণত্বরূপে গুণের অভাব নাই। স্বৃতরাং হেত্বধিকরণ* 

বৃত্তি-অভাবীয়প্রতিযোগিতাঁর (অবচ্ছেদক রক্তত্বাদি ও পটবৃত্তিত্বাদি) অনবচ্ছেদক 

যে সাধ্যতাবচ্ছেদক-গুণত্ব সেই গুণত্বাবচ্ছিন্ন-গুণের সহিত হেতুদ্রব্যত্বের 

সামানাধিকরণ্য থাকায় লক্ষণ-সমন্বয় হইল । হেত্বধিকরণবৃত্্যত্যন্তাভাব-প্রতি- 

যোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, তদবচ্ছিন্ন সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর 

ব্যাপ্তি এরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ দেখ|ইবার জন্য গ্রন্থকার পূর্ববপক্ষমত 

উপস্থাপিত করিতেছেন--“ননু” ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধারা । যদি বল রূপত্বব্যাপ্য- 

জাতিমদ্বান্ ( রূপত্বব্যাপ্য জাতিমত্বান্ ) পৃথিবীত্বাং ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয় । 

যেহেতু এখানে সাধ্য হইল বূপত্বব্যাপ্য জাতিমৎ, এবং সাঁধ্যতাবচ্ছেদক হইল 

রূপতৃব্যাপ্যজাতি শুরুত্ব, নীলত্ব, পীতত্ব ও রক্তত্বাদি। হেতৃভূত পৃথিবীত্বের 
অধিকরণ নীলঘটে শুরুবর্ণে! নাস্তি ইত্যাকারক শুক্লগুণের অভাব আছে, আবার 

হেতৃতৃত পৃথিবীত্বের অধিকরণ রক্তঘটে নীলগুণে। নান্তি ইত্যাকারক নীলগুণের 

অভাব আছে। এইভাবে পধ্য।য়ক্রমে হেত্বধিকরণণভূত বস্ততে সকল গুণের 

অভাব গৃহীত হওয়ায় উক্ত অভাবসমুহের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক শুর্ুত্ব, নীলত্ব, 
রক্তত্ব ও পীতত্বাদিধর্শ । আর সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম ও শুর্ুত্ব, নীলত্ব, রক্তত্ব ও 

পীতত্বদি হয়। সুতর।ং সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মটি হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবীয় 

প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ন৷ হওয়ায় উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এখন 

সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম একটি মাত্রই স্বীকৃত হইলে উক্ত অব্যাপ্তিদে।ষ হয় না। এই 

অভিপ্রায়ে গ্রস্থকার বলিতেছেন--“তত্র পরম্পরয়।” ইত্যার্দি। এরূপ বলিতে 

পার না। যেহেতু উক্ত স্থলে অর্থাৎ “বূপত্বব্যাপ্যজাতিমদ্বান্ ব1 দূপত্বব্যাপ্য- 

জাতিমত্বান্ পৃথিবীত্বাং”" এখানে পরম্পরাসম্থদ্ধে অর্থাং স্থাশ্রয়াশ্রয় তৃসম্থন্ধে 
রূপত্বব্যাপ্যজ।তিত্বই সাধ্যতাবচ্ছেদকধন্্ম । উক্ত জাতিত্বরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদক 

ধর্্মটি একটি মাত্রই-বরূপত্ব। স্বপদ--বূপত্বব্যাপ্যজাতিত্ব, তাহার আশ্রয় 

২১৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



রূপত্বব্যাপ্যজাতি- শুর্ুত্ব, পীতত্ব ও নীলত্বাদি, তাহার আশ্রয় রূপত্বব্যাপ্যজাঁতি- 

বিশিষ্ট নীল পীতাদি সকলরূপ। উক্ত পরম্পরাসম্বদ্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদক রূপত্ব 

ব্যাপ্জাতিত্ব, সাধ্ভূত রূপত্বব্যাপ্ঢজাতিবিশিষ্ট (জাতিমান্ ) নীল-পীতাদি 

সকলবূপে উক্ত পরম্পরা সম্বন্ধে আছে বলিয়। উহার ভেদ নাই এবং বপত্বব্যাপ্য 

জাতিমান্ নান্তি ইত্যাকারক জ্ঞানের আপত্তিহেতু বপত্বব্যাপ্যজা তিত্বা বচ্ছিন্ন- 

বপের অভাব ঘটাদি কোন পাথিব পদার্থেই থাকে ন|। সতরাং উজ 
সাপ্যতাবচ্ছেদক ধন্ম তাদৃশজাতিত্ব-বপত্ব হেত্বধিকরণ-ঘটাদিবৃত্তি-অভাবের 

প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তি-দূরীভূত হইল। এবং প্রাসাদে! 

দণ্ডিমান্ দণ্ডিস'যোগাৎ ইত্যাদিবিশিষ্টপাধ্যকস্থলে হেতুভৃত দণ্ডিসংযোগের 

অধিকরণ প্রাসাদে তদ্ দণ্তী নাস্তি, এতদ্ দণ্তী নাস্তি এইঙাবে চালুনী শ্যায়ে সকল 

দণ্ডাই হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবের প্রতিযোগী হয়, এবং সেই প্রতিযোগিতার 

অবচ্ছেদক ধর্ম দণ্ড এবং সাধ্যতাবচ্ছেদ কধর্মাও দণ্ড, সুতরাং তাদৃশ প্রতিযোগি- 

তানবচ্ছেদক-সাধ্যতাবচ্ছেদক ন! হওয়ায় অব্য।প্তি হয় । এই অব্যাপ্তি নিরাসের 

জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__ “এবং দণ্ড)াদে সাধ্যে” ইত্যাদি গ্রন্থ । “প্রাসাদে 

দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগ1ং” এখানে পরম্পরা সম্বন্ধে অর্থাং স্থাতয়া শ্রয় ত্বসন্বন্ধে দণ্ডত্ব 

সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মাবপে গৃহীত হইলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। কারণ 

হেত্বধিকরণপ্রাসাদে স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বসন্বন্ধে দণ্ডত্ববিশিষ্$ দণ্ডিবপ-সাধভূত বস্ত 

থাকায় উক্ত হেত্বধিকরণীভূত পক্ষে প্রাসাদে স্থাশরয়াশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে দণ্ডতববান্ বা 
দণ্ডি নান্তি ইত্যাকারক অভাব নাই। কিস্ত'হেত্বধিকবণ প্রাস।দে ঘটপটাদির 

অভাব গ্রহণ করিয়া এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব-পটত্বাদি। 

সুতরাং উক্ত পরম্পরা সম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদক দণ্ডত্ব-ধর্্ম হেত্বধিকরণপ্রাসাদবৃত্তি- 

ঘটপটাদির অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তি নিরাস হয়। 

এইজন্য বিশ্বনাথও বলিলেন-দণ্যাদি সাধ্যস্থলে পরম্পরাসন্বন্ধ-__উক্ত 

পরম্পরাসন্বন্ধে দণ্ডত্াদিই সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম, তাদশ সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মম 

দণ্ডতাদি তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হইয়াছে । 

কো'ন কোন নৈয়ায়িক-_সাধ্য ও হেতুর ভেদবশতঃ ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণতাও 
ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন কোন সময়ে বপত্ব ন্যুনবৃত্তিজাতিমান্ ইত্যাকারক 

অনুমিতি হয়, কোথাও বা বূপত্ব নৃু/নবৃত্তিজ1তিমত্বান্ (জাতিবদ্বান্) ইত্য।কারক 
অনুমিতি হয়, সৃতরাং কারণের ভেদ বা বৈলক্ষণ্ত ব্যতীত উক্ত প্রকার অনুমিতি 
সমুহ সম্ভব হয় না। অতএব যখন তাদ্ৃশজাতিত্ের বিধেয় তাবচ্ছেদ করূপে 

'অনুমানথণ্ুম্ ২১৭ 



জ্ঞান হয়, তখন তাদ্দশ অনুমিতির প্রতি সাধ্যতাবচ্ছেদকধপ্মিক-পরম্পরা সম্বন্ধে 

অনবচ্ছেদকত্বের জ্ঞান কারণ হয়। আর যে সময়ে তাদ্বশজাতিত্বের বিধেয়তাব- 

চ্ছেদকতাবচ্ছেদ কত্বরূপে ভান হয়, সেই সময়ে তাদৃশ অনুমিতির প্রতি সাধ্যতাঁব- 

চ্ছেদকতাবচ্ছেদকধন্মিকপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদকতুজ্ঞান জনক হয়। 

অতএব ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণতার বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য গ্রন্থকার 

বলিতেছেন--“তাদ্শস্থলে" ইত্যাদি ৷ তাদৃশস্থলে অর্থাৎ বূপত্বব্যাপ্জাতিমদ্বান্ 

বা তাদৃশরূপত্বব্যাপ্যজাতিমত্বান্ পৃথিবীত্বাং ইত্যাদি নানাসাধ্যকস্থলে সাধ্যতাব- 

চ্ছেদকতাবচ্ছেক প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকতানবচ্ছেদক এইরূপই ব্যাপ্তিলক্ষণের 

ঘটকও বলিয়া! থাকেন। অর্থাং হেত্বধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা - 

বচ্ছেদকতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদ ক; তাদ্বশ সাধ্যতাবচ্ছেদকতা 

বচ্ছিন্নসাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই হেতুর ব্যাপ্তি এইরূপ লক্ষণাত্তর 

স্বীকার করেন । এইরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণস্বীকারে রূপত্বব্যাপ্যজাতিমত্বান্ পৃথিবীত্বাং 

ইত্যাদি নানা সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে অব্যাপ্তি হয় না। কারণ রূপত্বব্যাপ্য. 

পীতত্বাদিজাতি, হেতুভূত পৃথিবীত্বাদির অধিকরণ রক্ত ঘটাদিতে চালুনী স্যায়ে 

পীতোনাস্তি, নীলোনাস্তি, শ্বেতোনাস্তি, ইত্যাকারক অভাব থাকায় হেত্ৃধি- 

করণ রক্ত ঘট দিতে বর্তমান নীলাদি অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইলেও 

সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক রূপত্বব্যাপ্যজ।তিত্ব__বূপত্ব, হেত্বধিকরণঘটাদিবৃত্তি- 

অত্যন্তাভাবায় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হইয়াছে । এবং হেতুতৃতপৃথিবীত্বের 

অধিকরণীভূত কোন পাধিব বস্ততেই স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে 
রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্বাবচ্ছিন্নরপের অভাব না থাকায় হেত্বধিকরণ ঘটাতে 

রূপত্বব্যাপ্যজাতিমান্ নাস্তি ইত্যাকারক প্রত্যয় হয় না। কারণ হেত্বধিকরণ 

ঘটাদিতে উক্ত পরম্পর1সন্বন্ধে রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্ব বিশিষ্ট রক্তরূপাদি সাধ্যবস্ত 

আছে। অতএব হেত্বধিকরণবৃতি-অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক 

যে সাধ্যভাবচ্ছেদকাবচ্ছেদক ন্দপত্বব)াপ্যজাতিত্ব-রূপত্ব, তাদৃশজাতি ত্বাবচ্ছিন্ন- 

সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুতৃত পৃথিবীত্বে থাকায় 

অব্যাপ্তি হয় না। এবং প্রাসাদে! দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাং” ইত্যাদিবিশিষ্ট 

সাধ্যকস্থলে হেতুতৃত-দণ্ডিসংযোগের অধিকরণীতভৃতে পক্ষে প্রাসাদে বর্তমান 
অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবদেচ্ছক যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতা- 

বচ্ছেদক-দণ্ুতাদি, তাদৃশদণ্ুত্বাবচ্ছিম-দণ্ডাবচ্ছিন্ন সাধাত্বৃত-দণ্ডির সামানাধি- 

করণ্য হেতুভৃত দণ্ডিসংযোগে থাকায় লক্ষণসঙ্গতি হওয়ায় নাব্যাপ্তি। 

২১৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবল 



যদি বল “দ্রব্য গুণকন্মান্ততববিশিষ্টসত্বাং” ইত্যাদিস্থলে অব্যাপ্তি হয়। 
যেহেতু বিশিষ্টসতা৷ ও শুদ্ধসত্তা। অনতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া! যেমন গুণাদি শুদ্ধ- 

সত্তার অধিকরণ হয় সেইরূপ গুণাদি বিশিষসতারও অধিকরণ হয় । অতএর 

হেতুভূত বিশিষটসত্তার অধিকরণ গুণাদিতে সাধ্যতৃত দ্রব্যত্বের অভাব থাকায় 
হেত্বধিকরণগুণাদিবৃততি দ্রব্যত্বাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদ- 

কীতভৃতদ্রব্ত্বত্বে আছে, স্বুতরাং ব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু অব্যাপ্তি হয়। 
এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_“হেত্বধিকরণঞ্চ ইত্যাদি গ্রন্থ । হেত্বধিকরণপদের 

দ্বার] কিন্তু হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণ বিবক্ষণে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। 

কারণ হেতুতাবচ্ছেদক-_বৈশিষ্ট্য ও সত্ত্ব এই ধর্দ্বয়াবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণতা 
কেবল দ্রব্যেই আছে, গুণাদিতে নাই, এবং তাদৃশহেত্বধিকরণে দ্রব্যে সাধ) ভূত 

দ্রব্যত্ব থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদক দ্রব্ত্বত্বে, হেতুতাবচ্ছেদক।বচ্ছিন্নহেত্বধিকরণী- 

ভূতদ্রব্যে বর্তমান অভাবীয় প্রতিযোগ্িতানবচ্ছেদকত্ব বিদ্যমান হেতু উক্ত 

অব্যাপ্তি দূরীভূত হইল। অবএব এখানে হেতুতাবচ্ছেদ কাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণ- 

বৃত্তি অত্যন্তাভাবপ্রতিযোশিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, তাদৃশ সাধ্যতা- 

বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সাধ্যের সহিত হেতুর স।মানাধিকরণ)ই হেতুর ব্যাপ্তি এরূপ 

ব্যাপ্তির লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে । এখানে হেতৃতাবচ্ছেদ কসম্বন্ধে হেত্বধি- 

করণ বুঝিতে হইবে বা স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা “বহিঃমান্ ধুমাং” 
ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে অব্য।প্তি হয়। কারণ সমবায়সন্বন্ধে হেতুভৃত ধূমের 
অধিকরণধুমাবয়বে সাধ্যভূত বহঞ্ছির অভাব থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকবহিতত্বে 

তাদৃশহ্তধিকরণবৃত্তি অভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব আছে, কিন্তু তাদৃশ 

প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব না থাকায় উক্তব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু অব্যাপ্তি 

হয়। কিন্তু হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে হ্ত্বধিকরণ বলিলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় ন৷। 
যেহেতু হেতুত্বাবচ্ছেদক সংযোগসম্বদ্ধে হেতভৃতধূমের অধিকরণ পর্ববতাদিতে 
সাধ্যভূত বহর অভাব না থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদ ক বহিতত্ব তাদৃশ হেত্বধিকরণ- 

পর্ববতাদিবৃত্তি-ঘট'দ্যভাবের প্রতিযোগিতানবঙ্ছেদক হয়। স্ৃতরাং হেতু- 

তাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণবৃত্তি-অত্যত্তা- 
ভাব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, ত!দৃশসাধ্যতাবচ্ছেদকাব- 

চ্ছিন্ন সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই হেতুর ব্যাপ্তি এরূপ ব্যাপ্তির 

লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে । 

যদি বল “কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাং" ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে 
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অব্যাপ্তি হয়। কারণ হেতুতৃত এতদ্রৃক্ষত্বের অধিকরণ এতদ্বৃক্ষে মূলাবচ্ছেদে 
সাধ্যভূত কপিসংযোগের অভাব থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদক ধন্ম কপিসংযোগত্ে 

হেত্বধিকরণীভূত এতদ্বৃক্ষে বর্তমান মূলাবচ্ছেদে সাধ্যতূত কপিসংযোগাভাবের 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব আছে, কিন্তু তাদ্বশ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব নাই 

বলিয়া অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তিবারণের জন্য 

গ্রন্থকার বলিতেছেন--“অভাঁবশ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থ । হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাব- 

পদের দ্বারা হেত্বধিকরণবৃত্তি-প্রতিযোগি-ব্যাধিকরণাভাব বোধিত হইবে। 

গ্রতিযোগীর অধিকরণে যে অভাব থাকে না সেই অভাব প্রতিযোগিব্যধি- 

করণাভাব বলিয়। কথিত হয়। প্রতিযোগিতে অবৃত্তি যে ধর্ম, তাদৃশধর্শমা- 

বচ্ছিনন প্রতিযোগিতাক্অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবরূপে অভিহিত 

হয়। যেমন “পটত্বেন ঘটোনাস্তি” এখন “কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাধ” 

এই অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। কারণ হেত্বধিকরণ 

এতদ্বৃক্ষে কপিসংযোগ এবং কপিসংযোগাভাব এই উভয় পদার্থই থাকে 

বলিয়! প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব পদের দ্বার! কপিসংযোগাভাব গৃহীত হয় 

না। কিস্ত ঘটপটাদির অভাব গ্রহণ করিয়া ব্যাপ্তির লক্ষণ সমন্বয় হয়। 

যদি বল প্রতিযোগীর অনধিকরণবৃত্তি ষে অভাব সেই অভাব প্রতিযোগি- 

ব্যধিকরণাভাবরূপে গণ্য হয় । এরূপ বলিতে পার না। কারণ “কপিসংষোগী 

এতদ্বৃক্ষত্বাং” এখানে অব্যাপ্তি হয় । 

কারণ কপিসংযোগরূপ প্রতিযোগীর অনধিকরণ-গুণাদিবৃত্তি কপিসংযোগা- 

ভাব উক্ত প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব বলিয়া গ্রাহা হয়। অথচ হেত্বধিকরণ বৃক্ষে 

মূলাবচ্ছেদে বর্তমান কপিসংযোগাভাব গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তি হয়। এখন 

প্রতিযোগীর অধিকরণে অবর্তমান যে অভাব সেই অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণা- 

ভীব বলিয়! কথিত হয় এই কথা যদি বল তাহ] হইলে উত্তস্থলে অব্যাপ্ডি- 

বারণ হইলেও সংযোগী সত্বাৎ এখানে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ হেতুভূত সতার 

অধিকরণেগুপাদিতে বর্তমান যে সংযোগাভাব সেই সংযোগাভাব প্রতিযোগী- 

সংযোগের অধিকরণ দ্রব্যে বর্তমান করে, কিন্তু অবর্তমান করে না। সুতরাং 

অন্য অভাব গ্রহণ করিয়! লক্ষণ সমণ্বয় হয়। এরূপ বলিতে পার না। 

হেতৃবধিকরণে প্রতিযোগ্যনধিকরণবৃত্িত্ববিশিষ্ট অভাবই হেত্বধিকরণবৃতি- 

গ্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব পদের বিবক্ষিতার্থ। অর্থ।ং অভাবীয়প্রতিযোগীর 

অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ সেই হেতুধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট অভাবই উজ 
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প্রতিযোশিব্যধিকরণাভাব পদের নিষ্কৃষ্টার্থ । ইহারা অধিকরণভেদে অভাবের 
ভেদ স্বীকার করেন। তথাহি--“কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাং” এখানে উক্ত 

অব্যাপ্তি নিরাকৃত হইল। কারণ কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী কপিসংযোগের 

অনধিকরণ গুণাদিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট কপিসংযোগাভাব গুণাদিতেই থাকে, কিন্তু 
বৃক্ষাদিতে থাকে না। স্ৃতরাং হেত্বধিকরণ-এতদ্বৃক্ষবৃত্তি ঘটাদির অভাব গ্রহণ 

করিয়৷! লক্ষণসমন্বয় হয় ॥। এবং “সংযোগী সত্বাং" এখানেও আর অতিব্যাপ্তি 

হয় না। কারণ সংযোগাভাবের প্রতিযোগী সংযোগের অনধিকরণ যে হেতু- 

সত্তাধিকরণ গুণকন্মারি সেই গুণকশ্মাদিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট সংযোগাভাব হেত্বধিরণ- 

গুণকর্মাদিতেই থাকে, অন্যত্র বৃক্ষাদিদ্রব্যে থাকে না। স্বৃতরাং উক্ত 

হেত্বরধিকরণগুণাদিবৃত্তিঅভাবের প্রতিযোগিতা বচ্ছেদকসংযোগত্ব আর 

সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মও সংযোগত্ব। অতএব তাদ্ৃশপ্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব 

সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগত্বে না থাকায় ব্যাপ্তি লক্ষণের অলক্ষ্যে লক্ষণসমন্বয়ের 

অভা বহেতু অতিব্যাপ্তি হইল না। 

অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে 

হেতুতাবচ্ছেদ কসন্বন্ধীবচ্ছিন্ন- হেতৃতাবচ্ছেদকধর্মমাবচ্ছিন্ন -হেত্বধিকরণ তাদুশ 
হেত্বধিকরণে বর্তমান অভাবীয় প্রতিযোগিতায় অনবচ্ছেদ ক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক- 

ধন্ম তাদ্ুশ সাধ্যতাবচ্ছেদধশ্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি এরূপ 

স্বপ্রভিযোগ্যনধিকরণত্বঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণের বিবক্ষিতার্থ | স্থপদের দ্বার! লক্ষণ- 

গমক অভাব গৃহীত হয় । এইরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের বিবক্ষিতার্থ স্বীকার না করিলে 

“বিশিষ্টসত্বাবান্ জাতেঃ” এখানে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ বিশিষটসতা৷ ও 

শুদ্ধসত্তা অনতিরিক্ত পদার্থ বলিয়! জাতিরূপহেতুর অধিকরণ গুণ ও কর্মে 
বিশিষ্টসত্তাভাবের প্রতিযোগী শুদ্ধসর্তার অধিকরণতা আছে । বিশিষ্টসত্া- 

ভাবের প্রতিযোগী যেমন বিশিষ্টসত্। হয়, সেইরূপ শুদ্ধসত্াও হয়। 

অতএব বিশিষ্টসতাভাবের প্রতিযোগীর অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে না থাকায় 

প্রতিযোগ্যনধিকরণ যে হ্ত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাব পদের ছারা 

বিশিষ্টসত্ত। গৃহীত হইল না, কিন্ত ঘটপটাখদির অভাবগ্রহণ করিয়। ব্যাপ্তিলক্ষণের 
লক্ষণসঙ্গতিহেতু অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু ব্যাপ্ডতিলক্ষণের পূর্ববকথিত বিবক্ষিতার্থ 

স্বীকার করিলে আর উক্তস্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না। এখন হেতুভূতজাতির 

অধিকরণ গুণ ও কর্মে বিশিষ্টসভাভাবের প্রতিযোগী শুদ্ধসতার অধিকরণত 

থাকিলেও অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ অভাবীয় গ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন 

অনুমানখণ্ডম্ ২২১ 



প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ তাদৃশহেত্বধিকরণে বর্তমান অভাবীয়- 

প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম, তাদ্বশসাধ্যতাবচ্ছেদক 

ধর্মীবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি। তথাচ বিশিষটসত্বাভাবের 

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বৈশিষ্ট্য ও সত্বাত্ব এই ধর্শদয়াবচ্ছিন্নবিশিষটসত্ানিষ্ঠা- 

ধেয়তা-নিরূপিতা অধিকরণতা হেতৃভূত জাতির অধিকরণীভূত গুণ ও 

কর্মে না থাকায় স্বপ্রতিযোগ্যনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ তাদৃশহেত্বধিকরণবৃত্তি- 

অভ।ব পদের দ্বার! বিশিষ্টসত্ু।ভাব গৃহীত হয়। সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম হইল 

বৈশিষ্ট ও সতাত্ব। আর তাদৃশহেত্ধিকরণবৃতি-অভাবের--বিশিষ্টসত্া- 

ভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম্মও বৈশিষ্ট্য এবং সত্বাত্ব হইয়াছে । সুতরাং 

সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মটি হ্তধিকরণবৃত্তি-অভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক 

ন! হওয়া! য় ব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু উক্ত অতিব্যাপ্তি দূরীভূত হইল । 
“জ্ঞানবান্ সত্ব।'ং” ইত্যাদি অদদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। 

কারণ সাধ/ভতজ্ঞ।নের অভাবীয় প্রতিষে।গীজ্ঞান বিষয়তা সম্বন্ধে হেতুভূতসত্তার 
অধিকরণঘটাদিতে বর্তমান করে বলিয়1 তাদৃশ-অভাবীয় প্রতিযোগীর অনধিকরণ 

যে হেত্বধিকরণ তাদৃশহ্ত্বধিকরণবৃতি-অভাব পদের দ্বারা জ্ঞানাভাব গৃহীত 

হয় না, কিন্তু ঘটপটাদির অভাঁব গ্রহণ করিয়। তাদৃশ-অভাবীয় প্রতিযোগিতা- 

বচ্ছেদক ধর্ম ঘটতৃপটত্বাদি হওয়ায়, সাধ্যতাবচ্ছেদক জ্ঞানত্বে তাদৃশীভাবীয়- 

গ্রতিযষোগিত।নবচ্ছেকত্ব আছে। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ অত্র--এই 

ব্যাপ্তিলক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ এইরূপ বুঝিতে 

হইবে । তথাচ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বদ্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ 

তাদৃশহেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব গৃহীত হইবে | সুতরাং “জ্ঞানবান্ সত্বাং” ইত্যাদি 

স্থলে হেতুভৃত সত্তার অধিকরণ ঘটাদিতে বিষয়তা সম্বন্ধে সাধ্যতৃতজ্ঞানের 

অধিকরণতা থাঁকিলেও কোন ক্ষতি--অতিব্যাপ্তি হইবে না। যেহেতু এখানে 

সাধ্যত।বচ্ছেদকসন্বন্ধ হইল সমবায়, সাধ'ভূতজ্ঞানের অভাবীয় প্রতিযোগীজ্ঞান 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সন্বদ্ধে হেত্ধিকরণ ঘটাদিতে থাকে না বলিয়া 

তাদৃশাভাবীয়প্রতিযোগীজ্ঞানের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ ঘটাদিবৃত্তি-অভাব 

পদের দ্বার! জ্ঞানাভাব গৃহীত হয় । সৃতরাং তাদৃশজ্ঞানাভাবীয় প্রতিযোশিতা- 

বচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচেদকজ্ঞানত্বে থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষপণের অলক্ষ্যে অসঙ্গতিহেতু 

অতিব্যাপ্তি হইল না। এবং “বহ্িমান্ ধৃমাং” ইত্যাদি সদ্ধেতৃস্থানে হেতুতৃত- 

খুমের অধিকরণপর্ববতাদিতে সমবায় সন্বন্ধে বহি না থাকিলেও বা! বহ্ঢ্যভাব 

২২২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বর্তমান করিলেও অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদ কসম্বন্ধ 

হইল সংযোগ, হেতুতৃতধূমের অধিকরণ পর্ববতাদিতে সংষোগসম্বদ্ধে বহি থাকে 
বলিয় সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসম্বদ্ধে অভাবীয় প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে 

হেত্বধিকরণপর্ববতাদি, তাদৃশহেত্বধিকরণপর্ববতাদিবৃত্তি-অত্যন্তাভাবপদের দ্বার। 

বহু্যভাব গৃহীত হয় না, কিস্তু ঘটার্দির অভাব গ্রহণ করিয়া লক্ষণসমন্থয়হেতু 

'অব্যাপ্তি হয় না। 

এখন “ননু” শব্দের বারা আশঙ্ক। করিতেছেন-_স্ব-অভাবীয় গ্রতিযোগিতা- 

বচ্ছেদক।বচ্ছিন্নানধিকরণ পদের অর্থ কীভাবে বোধিত হইবে £ স্ব-প্রতিযোগিতা- 

বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে কোন একটি প্রতিযোগীর অনধিকরণ এরূপ বোধিত হইব ? 

অথবা স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিসামান্যের অর্থাং যাবতীয় 

প্রতিযোগীর অনধিকরণ এরূপ বোধিত হইবে? কিংবা যংকিঞ্চিং 

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্বারা অর্থাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসমূহের মধ্যে যে 
কোন একটি ধর্মদ্বার৷ অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীর অনধিকরণ এইরূপ বোধিত হইবে ? 

গ্রস্থকারের ইহার মধ্যে কোন্টি বিবক্ষিত বস্ত ? 

প্রথম কল্সে-_“কপিসংযোগী এতদৃবৃক্ষত্বাং” ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক- 

স্থলে অব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। কারণ অগ্রাবচ্ছেদে বৃক্ষে কপিসংযোগ বর্তমান 

করায় হেত্বধিকরণবৃক্ষ সাধ্যভৃত কপিসংযোগের অধিকরণ হয়। আবার 
মূলাবচ্ছেদে বৃক্ষে কপিসংযোগের অভাব থাকায় বৃক্ষ কপিসংযোগাভাবীয়- 

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-কপিসংযোগত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যকপিসংযোগের অনধিকরণও 

হইয়াছে । এবং তাদৃশাভাবীয় প্রাতিযোগিতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্ব এবং 

সাধ্যতাবচ্ছেদকও কপিসংযোগত্ব, সুতরাং তাদ্বশাভাবীয় প্রতিযোগিতানব- 

চ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্বে বর্তমান করে না বলিয়া অব্যাপ্তি হয় । 

দ্বিতীয় কক্ষে--“কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাং” ইত্যাদিস্থলে প্রতিযোগিব্যধি- 

করণাভাব অপ্রসিদ্ধিবশতঃ বৈয়াধিকরণাভাবঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণ অপ্রসিদ্ধ হয় 

বলিয়! ব্যাপ্তিলক্ষণের অসম্ভব দোষ উৎপন্ন হয়। কারণ যেমন বৃক্ষে কপি- 

সংযোগ ও কপিসংযোগাভাব এই দুইটি বস্তই থাকে বলিয়া কপিসংযে।গাভাব, 

প্রতিযোগী কপিসংযৌগের সমানাধিকরণ অভাব বলিয়া! গণ্য হয়। তথা 

ঘট যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয়, সেইরূপ পূর্ববক্ষণবৃতিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের 

অভাব-__( ঘটস্বরূপ ) ও ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয়, যেহেতু ঘট ও ঘটাভাবা- 

ভাব-ঘটস্বরূপ এই ছুইটি অনতিরিক্ত পদার্থ । নৈয়ায়িক মতে অত্যস্তাভাবের 

'অনুমানখণ্ডম্ ২২৩ 



অভাব প্রতিযোগীস্বরূপ হয় । পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাবের অভাব-_-ঘটস্বরূপ 

পরক্ষণে ঘটাভাবাধিকরণে থাকায় ঘট ও ঘটাভাব ইহাদেরও সামানাধি- 

করণ্য পরিলক্ষিত হওয়ায় পুর্ববক্ষপবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের অভাব-_ঘটস্বরূপ 

প্রতিযোগীর সহিত পরক্ষণবৃত্তিঘটাভাবের সমানাধিকরণ পরিদুষ্ট হয় । এই- 

ভাবে যাবতীয় অভাব পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টাভাবের অভাবস্বরূপ প্রতিযোগীর 

সমানাধিকরণ হয় বলিয়! প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের অগ্রসিদ্ধিবশতঃ 

পূর্ব্বোজব্যাপ্তিলক্ষণের অসম্ভবরূপ দোষ হয়। 

যদি বল--বহিমান্ ধূমাং ইত্যাদিস্থলে যে সময় পর্বতে ঘটাভাব আছে, 

তখন পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিট ঘটাভাবের অভাব-_ঘটস্বরূপ পরক্ষণে সরূপসম্বন্ধে 

ঘটাভাবাধিকরণ পর্ববতাদিতে বিদ্যমান থাকায় যদিও পর্ববতাদিবৃত্তিঘটাভাব, 

স্বাভাবস্বরূপ-* ঘটাভাবেব অভাব--( ঘটম্বরূপ )-রূপ প্রতিযোগীর একাধিকরণ 

পর্বতে থাকে বলিয়। পর্ববতবৃত্তি ঘটাভাব প্রতিযোগীসমানাধিকরণ হইয়াছে। 

এইক্রমে যাবতীয় প্রতিযোগীবস্তর অভাবই স্বভাবরূপ প্রতিযোগীর সমানাধি- 

করণহেতু প্রতিযোগিব্যধিকরণ।ভাব দুর্লভ বা অপ্রাপ্য বস্ত হয়; তথাপি যখন 
পর্ববতে ঘটাভাব থাকে, তখন পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের অভাব -* ঘটস্বরূপ 

প্রতিযোগী পরক্ষণে স্বরূপসন্বন্ধে উক্তঘটাভাবাধিকরণপর্বতে থাকিলেও 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্-ঘটাভাবের অভাব 

ঘটস্বরূপ উক্ত ঘটাভাবাধিকরণপর্ববতে থাকে না। স্বৃতরাং স্বপ্রতিযোগিব্যধি- 
করণাভাবের অগ্রসিদ্ধি কীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে ? অর্থাৎ স্বপ্রাতিযোগি- 

ব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবা প্রসিদ্ধি- 

হেতু পূর্ববকথিত অসম্ভবদোষ পরিলক্ষিত হয় না। 

এরূপ কথা বলিতে পার ন!। যেহেতু অভাবাধিকরণক-অভাব অধিকরণের 

স্বরূপ এই নিয়ম স্বীকার করিলে ঘটাভাবে যে বহ্ক্যভাব আছে, সেই বহ্তভাব 

অধিকরণীভূত ঘটাভাবের স্বরূপ বলিয়া ঘটাভাবও বহৃ্যভাব ইহার! একই 
বস্ত । স্বৃতরাং ঘট যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয়, সেইরূপ বহিঃও ঘটাভাবের 
প্রতিযোগী বলিয়া স্বীকৃত হয়। বহির অধিকরণ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক 

ংযোগসম্বন্ধে পর্ববতার্দি। এইক্রমে সকল অভাবই প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ 

হয় বলিয়া প্রতিযোগিষ্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধবশতঃ পূর্বেবাক্ত অসম্ভবদোষ 

তাদবস্থ্য । 

“হীহারা অভাবাধিকরণক-অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়। স্বীকার করেন 

২২৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



না। তাহাদের মতেও গ্রন্থকার দোষাম্তর দেখাইতেছেন--“যদিচ” 

ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার1 ! ঘটাভাবাদিতে যে বহ্ভাব আছে, সেই বহযভাব ঘটাভাঁব 

হইতে ভিন্ন এরূপ যদি স্বীকার কর তাহা! হইলেও ধূমীভাববান্ বহয্যভাবাং 

ইত্যাদি অভাবসাধ্যক সদ্দেতুস্থলে অব্যাপ্তিদোষ অনস্বীকার্য হইয়া! উঠে। 

কারণ উক্তস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল শ্বরূপ, হেত্বধিকরণত্রদে যেমন 

সাধ্যতাবচ্ছেদকম্বরূপসম্বন্ধে ঘটাভাব আছে, সেইরূপ উত্তরক্ষণাবচ্ছেদে 

সাধ্যতাবচ্ছেদকম্বরূপসন্বন্ধে পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-ঘটাভাবের অভাব - ঘটস্বরূপ 

প্রতিযোগীও উক্ত ঘটাধিকরণী ভূত-হেত্বধিকরণহ্রদে থাকায় হেত্বধিকরণতুদবৃত্তি- 
ঘটাভাব প্রতিযোগীর সহিত একাধিকরণে বিদ্যমানহেত ন্বপ্রতিযোগি- 

সমানাধিকরণাভ।ব বলিয়। গণ্য হইল । এইভাবে যাবতীয় অভাবই স্বপ্রতিযোগি- 

সমানাধিকরণাভাব হওয়ায় অভাবসাধ্যক-সদ্েতুস্থানমাত্রেই প্রতিযোশি- 

ব্যধিকরণাভাবের অপ্রসিদ্ধিহ্থেতু অব্যাপ্তি হয় । 

কিন্তু তৃতীয়কল্প স্বীকার করিলে যদিও ধৃমাভাববান্ বহৃন্যভাবাং এই অভা'ব- 
সাধক-সদ্ধেতৃস্থানে অব্যাপ্তি দূরীভূত হয়। কারণ যৎকিঞ্চিতপ্রতিযোগিতা- 

বচ্ছেদক-ঘটত্বা দিধর্্মা বচ্ছিন্ন-ঘটাদিপ্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেতুভূতবহৃত্য- 
ভাবাদির অধিকরণহ্দে বর্তমান ঘটাদ্যভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্বাদি, 

সাধ্যতাবচ্ছেদক ধূমাভাবত্বের অনবচ্ছেদক ধর্ম হইয়াছে। সুতরাং ব্যাপ্তির 
লক্ষণ সমন্বয়হেতৃ অব্যাপ্তি নিরাস হইল। তথাপি স্থলান্তর হেতুতে অব্যাপ্তি 
দেখাইবার জন্য গ্রস্থকার বলিতেছেন--“তৃতীয়েতু” ইত্যাদি গ্রস্থ। প্রাচীনেরা 

দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব স্বীকার করেন না। বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_তৃতীয়- 

কল্প স্বীকারে “আত্মা কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাং” এখানে শুদ্ধসংযোগাভাব 

সাধ্যরূপে স্বীকৃত না৷ হইয়] প্রাচীনমতানুসারে কপিসংযোগাভাব সাধ্যরূপে 

গৃহীত হইয়াছে এবং উংপত্তিক্ষণাবচ্ছেদে ঘটাদি দ্রব্যে গুণসামান্যাভাব থাকায় 

ঘটত্বাদি-হ্ততে অব্যাপ্তির অভাববশতঃ আত্মত্ব হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে । 
আত্ম! কপিসংযোগাভাববান আত্মত্বাং ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয় । কারণ 

আত্মা হইল সর্ববমূর্ভপদার্থসংযোগী, হেত্বধিকরণ আত্মাতে বর্তমান সাধ্যাভাৰ 
--কপিসংযোগাভাবাভাব কপিসংযোগ গুণপদার্থ। অতএব সাধ্যাভাবের - 

কপিসংযোগাভাবাভাবের প্রতিযোশিতাবচ্ছেদকধর্ম যেমন কপিসংযোগাভাবন্ধ 

হয়, সেইরূপ গুণসামান্যাভাবত্বও হয় । গুণসামান্তাভাবত্বা ঙচ্ছিম্ন-গুণসামা হ্যা 

ভাবের অনধিকরণত। হেত্বধিকরণ আত্মাতে আছে । এইভাবে বিচার করিলে 
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পরিলক্ষিত হয় যে-_গ্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবপদের ছারা সাধ্যাভাব 

কপিসংযোগাভাবাভাব পরিগৃহীত হয় । অতএব হেত্ধিকরণ আত্মাতে বর্তমান 

প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের _ কপিসংযোগাভাবাভাবের প্রতিযোগিতা বচ্ছে- 

দকধন্ম কপিসংযোগাভাবত্ব হইয়াছে আর সাধ্যতাবচ্ছেদকও পিসংযোগা- 

ভাবত্ব ; সুতরাং হেত্বধিকরণবৃত্তি-প্রতিযোগিব্যধিকরপাভাবের প্রতিযোগিতা ন- 

বচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদককপিসংযোগাভাবত্বে না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। 

সুতরাং এরূপ বলিতে পার না। অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যধিকরণ শব্দের উক্ত অর্থ 
স্বীকার করিয়। অব্যাপ্তি বলিতে প।র না । কারণ যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ কা- 

বচ্ছিন্নপ্রতিযোগীর অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হইবে, তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছে- 

দকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকে থাকিবে ইহাই প্রতিযোগিব্যধিকরণশব্দের বিবক্ষিত বা 

অভিপ্রেত অর্থ । “তথাচ কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাং₹” এখানে গুণসামান্যা- 

ভাবাভাবের প্রতিযোগিতা বচ্ছেদক-গুণসামান্তাভাবত্বাবচ্ছিন্নগ্রতিযোগীগুণ- 

সামান্তাভাবের অনধিকরণতা হেতুৃভূত-আত্মত্বাধিকরণ আত্মাতে আছে, 

সুতরাং য।দৃশপ্রতিযোগিত। শব্দের দ্বারা গুণসামান্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা 

গৃহীত হওয়ায় তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব সাধ্তাবচ্ছেদকে কপিসংযোগা- 
ভাবত্বে থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। অতএব সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন যাদুশ 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেতুতাবচ্ছেদক- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণ হইবে, তাদৃশ হেত্বধিকরণ- 
বৃত্তিঅভাবীর় যাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্ম্ম সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে, তাদ্বশ- 
সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি 
এরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণার্থ স্বীকৃত হইবে। 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বদ্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ উক্তরূপে বলিলেও অথব! 
উক্তরূপে ব্যাপ্তিলক্ষণার্থ স্বীকার করিলেও “কালে! ঘটবান্ কালপরিমাণাং” 
এখানে প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধহেতু অব্যাপ্তি হয় এই পূর্ববপক্ষ 
মত গ্রন্থকার উপস্থাপিত করিতেছেন--“ননু” ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধার1। “কালো 
ঘটবান্ কালপরিমাণাং" এখানে অব্যাপ্তি হয়। কারণ মহাকাল জগতের 
আধার বলিয়া নিত্য ও অনিত্য সকল পদার্থই কালিকসন্বদ্ধে কালে বা 
মহাকালে থাকে একথা কালনিরূপণ সময়ে কথিত হইয়াছে । এখানে কালিক- 
সম্বন্ধে ঘট সাধ্য হইয়াছে এবং সমবায়সম্বদ্ধে কালপরিমাণ হেতু হইয়াছে। 

হেত্বধিকরণ কালে বা মহাকালে ঘট যেমন কালিকসন্বন্ধে থাকে, সেইরূপ 
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ঘটাভাবও কালে বা মহাকালে কালিক-( স্বরূপ )-সম্বদ্ধে থাকে । ভাব ও 

অভাব এই উভয়বিধ জন্য বস্তমাত্রই কালিকসম্বন্ধে কালে বা মহাকালে থাকে । 

অতএব সকল অভাবই সাধ্যতাবচ্ছেদক কালিকবিশেষণতা সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে 

স্বপ্রতিযোগিসমানাধিকরণ হওয়ায় প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব অগ্রসিদ্ধহেতু 

অব্যাপ্তি তাদবস্থা এব । এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_“বস্ততত্ত” ইত্যাদি 

গ্রন্থ । প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে গ্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ, 

সেই হেত্বধিকরণে বর্তমান যে অভাব, সেই অভাবীয় প্রতিযোগিতাসামান্যে 

অর্ধাং যাবতীয়প্রতিযোগিতাতে যং-( সাধ্যতাবচ্ছেদক )-সন্বন্ধাবচ্ছিম্নত্ব ও 

যং-( সাধ্যতাবচ্ছেদক ) ধন্বাবচ্ছিন্নত্ব এতদুভয়াভাব থাকে, তং-( সাধ্যতাঁব- 

চ্ছেদক )-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন, তং-( সাধ্যতাবচ্ছেদক)-ধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্য 

হেতুর ব্যাপ্তি। এইরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণার্থ বুঝিতে হইবে । কালো ঘটবান্ কাল- 
পরিমাণাং এখানে সংযোগসন্বন্ধে ঘটাভাবীয়গ্রতিযোগী ঘটের অনধিকরণ 

যে হেত্বধিকরণ মহাকাল সেই মহ1কালে বর্তমান যে সংযোগসন্বন্ধে ঘটভাব, 

তাদৃশ ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও 

সাধ্যতাবচ্ছেদকঘটত্বাবচ্ছিন্নত্ব--এতদ্বভয়ের অভাব থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। 

উক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণঘটক “প্রতিযোগিতাসামান্যে” এরূপ না বলিয়া “যংকিঞ্চিং 

প্রতিষোগিতাতে" এরূপ কথিত হইলে “ধুমবাঁন্ বহে?£” এখানে “যৎংকিঞ্চিং- 
পদলভ্য সংযোগসন্বন্ধা বচ্ছিন্নঘটাভাবীয়ঘটবৃত্তিপ্রতিযোগিতাতে” সংযোগ- 

সন্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও ধুমত্বাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়ের অভাব থাকায় লক্ষণসমন্বয়ছেতু 
অতিব্যাপ্তি হয় । কিন্তু “প্রতিযোগিতাসামান্যে বা যাবতীয় প্রতিযোগিতাতে" 

এরূপ পদ ব্যাপ্তিলক্ষণে নিবেশ করিলে “ধৃমবান্ বহেনঃ” এই অসদ্ধেতুস্থলে 
হেতৃত্বতবহির অধিকরণঅয়োগোলকে বর্তমান ধূমাভাবের প্রতিযোগিতাতে 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও সাধ্যতাবচ্ছেদ কধ্মধূমত্বাবচ্ছিন্নত্ব এই 

উভয়ের অভাব ন৷ থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধা বচ্ছিন্ন-সাধ)তা বচ্ছেদ- 

ধর্্মধুমত্বাবচ্ছিন্নধুমের সামানাধিকরণ্য হেতুভৃতবহিচতে অবিদ্যমান থাকায় 
ব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু অতিব্যাপ্তি হইল না। তাদ্বশ প্রতিযোগিতাসামান্তে 

যদ্ধন্মাবচ্ছিন্নত্বাভাব অর্থাং সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্াবচ্ছিন্নত্বাভাবমাত্র বলিলে এবং 

সাধ্যতাবচ্ছেদ কসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব এই অংশ নিবেশ না করিলে “বহিমান্ 

ধূমাংং এখানে হেত্বধিকরণপর্ববতাদিবৃত্তি-সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্নবহৃত্যভাবীয়- 

প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদ কবহিত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকায় অব্যাপ্তি হয় । কিন্তু 
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উক্ত উভয়াভাব স্বীকার করিলে বা বলিলে সমবায়সম্বন্ধাব[চ্ছন্নবহ/ভাবীয়্ 

প্রতিযোগিতাঁতে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম বহিহ্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সাধ/তাবচ্ছেদক- 

ংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকায় একাভাব প্রযুক্ত উভয়াভাব আছে বলিয়। 

অব্যাপ্তি হইল না। আবার সাধ্যতাবচ্ছেদ কসম্বদ্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবমাত্র বলিলে 

“বহমান ধুমাং এখানে হেত্বধিকরণপর্ববতাদিৃতিসংযোগসন্বদ্ধা বচ্ছিন্ন 

ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকায় 

অব্যাপ্তি হয় । উক্ত উভয়।ভাঁব বলিলে ব! নিবেশ করিলে উক্ত প্রতিযোগিতাতে 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসন্বন্ধ।বচ্ছিননত্ব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদ কধর্মম 

বহ্িত্বাবচ্ছিন্নত্ব অবিদ্যমানহেত্ব একাভাবপ্রযুক্ত উভয়াভাব থাকায় 'অব্যাপ্তি 

হয় না। 

যদি বল “প্রমেয়বহিষমান্ ধুমাং” ইত্যাদিস্থলে অব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। 

কারণ এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম হইল প্রমেয়বহিতত্ব। যেখানে প্রমেয়বহি 

নাই সেখানে বহ্িও নাই, স্বৃতরাং প্রমেয়বহি ও বহি একই বস্ত। বহিত্বরূপ 
লঘুধর্মে অবচ্ছেদকত্ব স্ীকারে কাধ্যসিদ্ধি হইলে প্রমেয়বহিত্বরূপ গুরুধর্ে 

অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার অনুচিত বা গোৌরবদোষ হ্য়। স্বগ্রতিযোগীর অনধিকরণ 
যে হেত্বখিকরণ পর্ববতাদি, সেই পর্বতাদিবৃত্তি-ঘট।ভাবীয় প্রতিযোগিতাতে 

সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসন্বদ্ধাবচ্ছিন্নত্ব আছে এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক গুরুধর্মা- 

প্রমেয়ত্বাচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধিহেতু তদৃঘটিত উভয়াভাব ও অপ্রসিদ্ধবশতঃ অব্যাপ্তি 

হয়। ইহাই পূর্ববপক্ষের আশয়। 

এখন সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন- এরূপ বল যুক্তিসঙ্গত নহে। “কন্বু- 

গ্রীবাদিমান্ নান্তি” ইত্যাকারকজ্ঞানের বন্ধুগ্রীবাদিমত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ 
অভাবই বিষয় হয়। কিন্তু কন্ুগ্রীবাদিবপ্রতিযোগিতাক্ অভাব বিষয় 

হয় না। কারণ কোন একটি ঘটাধিকরণভূতলেও কন্ধুগ্রীবাদিবিশিষ্ট কোন 
ঘটের অভাবকালীন কন্ধুগ্রীবাদিমান্ নাস্তি ইত্যাকারক প্রত্যয় পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্তু কন্ধুগ্রীবাদিমত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ অভাববিষয়ক জ্ঞানস্থলে 

কন্ধুগ্রীবাদিমান্ নাস্তি ইত্যাকারক প্রতীতি উৎপন্ন হয় না বা পরিদৃষ্ট হয় না। 

অতএব গুরুধর্শের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ কত্ব স্বীকৃত হয়। সুতরাং হেত্বধিকরণ- 
বৃত্তিঅভাবীয় প্রতিযোগিতাতে প্রমেয়বহ্ত্বাবচ্ছিন্নত্ব অপ্রসিদ্ধ না হওয়ায় 

প্রমেয়বহ্মান্ ধুমাৎ এখানেও পূর্ববকথিত অব্যাপ্তি হইবে না। ব্যাপ্তি 
জক্ষণের ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিষ্কতার্থ | ৬৯ ॥ 
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বিমাঘহিমযা হুল্সাজিভ্তিষঙ্গ ল নিবি । 

অ নগ্াংলক্গ নুলিতষ়ালাবনূমিকিমবিব্ ।।৩০।। 

অনুমান কর।র ইচ্ছাই সিষাধয়িষা বা অনুমিংস1 বলিয়1 অভিহিত হয় । 

পক্ষের ধর্মকে পক্ষতা বলে না, যেহেতু পক্ষতা একটি পারিভাষিক শব্দ। 

সিষাধয়িষার অভাববিশিষ্টসিদ্ধির অভাবই পক্ষতা বলিয়! কথিত হয়। পক্ষ- 

বৃত্তিত্বজ্বান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয় । পক্ষ সাধ্যবান্ বা সাধ্যবিশিহইপক্ষ 

ইত্যাকারকনিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই সিদ্ধি বলিয়! অঙিহিত। যদি সিদ্ধি বর্তমান 

থাকে, সিষাধয়িষা। না থাকে, তাহ হইলে পক্ষতা হয় না। কিন্তু সিদ্ধি 

থাকিলেও যদি সিষাধপ্িষ1! থাকে তাহা হইলে অনুমিতি হয় । যেখানে সিদ্ধি 

না থাকে সেখানে সিষাধয়িষা থাকুক বা না থাকুক পক্ষতা হয়। যেখানে 

সিষাধয়িষা আছে সেখানে সিদ্ধি অর্থাং সাধ্যবত্ত।নিশ্চয় থাকিলেও পক্ষতা 

হয়। পক্ষতালক্ষণে সিদ্ধিতে সিষাধয়িষ! বিরহবিশিষ্টত্ব বিশেষণপদ নিবেশ 

করায় উক্ত তথ্যসমূহ সংগৃহীত হইল। সাধ্যসিদ্ধি হইল অনুমিতির প্রতি- 
বন্ধিক। পক্ষে যদি সাধ্যের সিদ্ধি থাকে, পক্ষকে সাধ্যবান্ ব1 স।ধ্যবিশিষ্ট 

বলিয়। নিশ্চয়াত্মকবোধ হইলে সেই পক্ষে সেই সাধ্যের আর অনুমিতি হয় না। 

পক্ষে সাধ্যবত্তার নিশ্চয়াত্সক জ্ঞান থাকিলেও যদি অনুমান করার ইচ্ছা বা 

অনুমিৎস। হয়, তাহ] হইলে সেই পক্ষে সেই সাধ্যের অনুমিতি হয়। অনুমিংস! 

না থাকিলে এবং সিদ্ধি থাকিলে অনুমিতি হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে 

যে পরামর্শ যেমন অনুমিতির একটি কারণ, পক্ষতা ও অনুমিতির অপর 
কারণ। এইজন্ত বলা হয়--“পক্ষতাজন্যত্বে সতি পরামর্শজন্যত্বমনুমিতিত্বমূ" । 
পর্বতের উপরে উত্থিত অবচ্ছিন্ন ধৃমরেখা দেখিয়া “পর্বতে! ধৃমবান্” 
ইত্যাকারক ষে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই জ্ঞানটিই পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান বলিয়া কথিত 

হয়। পর্ববতাদি পক্ষে ধূমাদিহেতুর বৃতিত্বজ্ঞানই পক্ষধর্মবত।জ্ঞান। মহানস, 

গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধৃূম ও বহি দেখিয়া যত্র যত্র ধুম তত্র তত্র বহি 
ইত্যাকারক ধুম ও বহির সাহচর্যসন্বন্ধাত্মক জ্ঞানই ব্যাপ্তি । এই ব্যাপ্তি বা উক্ত 
সাহচধ্যাত্মকসম্বদ্ববিশিষটহেতুর পক্ষবৃতিত্বজ্ঞানই পক্ষতা, এই পক্ষতাজ্ঞান হইতে 

অনুমিতি উৎপন্ন হয়। যে কোন হেতুর অর্থাৎ ব্যাপ্তিরপসন্বন্ধবিহীন হেতুর 
পক্ষবৃতিত্বজ্ঞান পক্ষতা বলিয় গণ্য হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন-__- 

ব্যাপ্যস্য সব্যাপ্তিরূপসন্বন্ধবিশিষটস্। হেতোঃ তত্রপক্ষে বৃত্িত্বরূপ পক্ষতাজ্ঞানাৎ 
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অনুমিতির্ভবেং অর্থাং ব্যাপ্তিরপসম্থন্ববিশিষ্টহেতুর পক্ষবৃতিত্বজ্ঞান হইতে 
অনুমিতি হয়। অতএব দেখ! যায় যে “ধৃমবান্ পর্বত” ইত্যাকারকজ্ঞানই 
পক্ষতাজ্ঞান। এই পক্ষতাজ্ঞানে ব্যাপ্তিরপ সম্বন্ধটি প্রকার বা বিশেষণ 

হইয়াছে । বহিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ববত অর্থাং বহির ব্যাপ্তির আশ্রয়ভূত ধূমবান্ 
পর্ববত ইভ্যাকারক পরামর্শজ্ঞানে “ধূমবান্ পর্বত” এই অংশটি পক্ষধর্মতাজ্ঞান, 

এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞানের বিষয়ভূত ধূমাংশে ব্যাপ্তি প্রকার হইয়াছে। ব্যাপ্তি 
প্রকারক পক্ষধর্মতাবিশেস্যকজ্ঞানই পরামর্শজ্ঞান বলিয়! অভিহিত । “ব্যাপ্যস্থয 

পক্ষবৃত্তিত্বধী পরামর্শ উচ্যতে” ॥ ৭০ ॥ 

ঘহানুলিত্লমিঅস ঘহাত্ন কি অহা-_-ভিঘাশঘিঘঘনি । ভিম্বাঘবিনালিহন্লরি হাচত- 

বিভুঘলান: নালা, উজান্ হা হুতপ্ধ:। বিনাঘধিনালার্ ল হালা । নিলাদি 

বিমাশধিনা ছনবাত্নিউল ঈঘান্ত্ুমানান। আনত আাগক্লইীওনি ল নহালা, লিনাদি 

জ্রাহ্যবল্ইহু লহ্বুনানান্। ঝিভ্তী ভ্তামদি ভিনাঘযিমাঅনও্ুমিলিঅীনত্। অল: 
বিঘাঘবিঘান্বিহহলিহাচভ্রত্র তিজ্ী নিহীম্বতানূ। খান্দব_য বিজিনাহ্ি, নল ঘিম্বা- 
ঘবিষাঘা ভত্রামহযালদি ঘহালা । ঘস্গ বিম্বাঘবিনা5ভ্তি, লগবিক্তী ঘত্রানমবতআলছি 
ঘধালা। হসত্ত বিক্তিংভিন, জিম্বাঘঘিম্থা ন্ব লাতিন, লস ল ঘহালা, ভিনাঘঘিঘা লিহ্হ- 

নিহাভ্ভঞিভ: অআালু। লন ঘলস নহালহানিল্লং বিভিহলন: বিনাঘধিনা, লঙ্গ 

বিমাঘঘিনাক্তাউ ঘহালহাঁনাহাল্লান্ুলিনি: | ঘন বিভি-নহানহা-লিঘাঘবিনা: জানত 

অন্বত্তি নল ভিনাঘধিমবান্তাত বিভনহান দলিবল্নক্কা্ানাইল্ান্তলিনি:। এস 

বিমান্বঘিমা-িজি-ঘহামহাহিলিগ ঘহামহান্ধাক্ট বিম্বাঘযিম্ লাহিবি। হৃনলল্যঙ্গাি। 

বিজিন্কান্ট নহামহাক্যাত নব ন ভিনাঘঘিনা, বীবযনিখ্বনিহীন-যুতানা যীনদন্মনিষঘান্। 

লন কখ বিনাঘহিমানিহুনিহাচ্ভব্ন বিজ নিহীন্ঘামিলি শলল। অল লম্তিজ্যাচয- 

ঘুমনানূ, ণত্রলী তন্ভিলাদিলি সহ্য হলহআ লা, লন: অিনাঘাযমা, লল দহানাজ্নলই 
নহ্লিহীঘআভযাশ্রহযঙ্জংতাহিলি | হুহ্ল্ত্ুনীঘ্য-_মাহ্হা-ঘাহো-বিঘাঘিনাবহন বিজি 

ঘক্জিল্ন্কান্তুমিলিভ্লাহহা-লারহা ভিনামঘিমাতিহহরিহাচ্ভবিভ্রঘলান ভলকিজিনক্কান্তুলিলী 

ঘহাবা। বন ধিজি-নহালহাঘংন ঘনুক্ধিত্থিহ ক্বাল আমলালিলীল্ভাযালদি লান্তুমিলিঃ | 

মন্তিভ্ঘাচয গৃননান্ ঘল্বলী অন্তিনালিনি সতহাঘতন সত্তহ্যালিহিজ জবান আঘলানি- 
ল্ীচ্ভাঘাল্ত্ত লন । ঘৃব ঘুলঘহানহাতকজ জানতীক্ষল অন্ভিনন্তুমিন্তঘানীলীল্ভাঘানণি 

নান্তলিনি: | ঘিনাধিম্ালিহহবন্ধা্ট যাক্থীবিজিত্রকন লান্তুনিলিজলাক্যী জিভিনিহাম্থ ল 

অব্লবন্তুলিলিসলিকল্পিক্কা লক্ষভ্যা । বন ঘর্থনভ্বীজভী, দানাগানঘী লন্ধিলানিলি 

হালি লন্তুদিবিন তিহীঘ:। হলে দহালানন্জ হক্ষবামালাঘিন্কত্খীন ভাছয- 

২৩০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কার্িকাবলী 



ঘিজ্বানণি লহ্তভন্ভইনানুলিবহহাঁলানূ, নহালালভউব্কানন্তইনান্ত্ুমিনি সনি ঘহালা- 
শ্রভ্ত হক্কাতন্ছ্ত ইন ভাযবিজিইন সলিঅল্ঘিকা। নহালান্্তহ্ক্ক বামালাঘিকহঘ্রী- 
লাগুমিলি সনি নত ঘিত্রিদাল নিতীঘি। হুহুল্ত্ু লী্ঘম্--ঘসাধ ঘুভমী নল নলি অহাযা- 

লল্তং ভ্ুতমতবভ্ঘাঘ্যক্ষযাহ্নানযলিলি স্বান, লসাজতালন্তুলিব্ঘাধা তুহনহয সব্হা 

অনলি, লন্ত অন্তুলিলি', অলীগন্ুলিন্আানিহছতি হাচ্ভ-লান-লিমধক্ষ-সঅহাঘালন্সী 

জ্জামিনীজিহ্বাঘাহ্নিন ভলারলঘা সলিন্হ্মিক্যা | ঘত দহানহানিল্লং শিলা মব্ধীহ্ভাঁ 

নহাই: সম্যহ্যান্ন্দল: সব্জহীভ্ভানিবন্ববি হা্ভান্তুদিলিজানয়ী সিম্সতিম্যত্থসহা 
চলিনন্িক্ঈলি অহন: ॥৩০।। 

পরামর্শ নিরূপণ করিয়া পক্ষধর্মতা নিরূপণ করিতেছেন--“পক্ষবৃতিত্” 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা! । পক্ষবৃতিত্ব পদের ঘটক পক্ষতাশব্দের অর্থ কি ? এইজন্য 

গ্রন্থকার পক্ষতা'র স্বরূপ বা পরিচয়ের কথা বলিতেছেন--“সিষাধয়িষা” ইত্যাদি 

্রন্থদ্ধার1। “যত্র যত্র ধুমস্তত্র তত্র বহি” এইরূপ সাহচর্যনিয়মই ব্যাপ্তির স্বরূপ । 
মহানস, গোষ্ঠ ও চতুর প্রভৃতি স্থানে ধূম ও বহিঃির সহচার দর্শনের ফলে ধুমে 
বহিন-ব্যাপ্তি গৃহীত হওয়ার পর পর্বতে উখিত অবচ্ছিন্না ধৃমরেখা দর্শন বা 
প্রত্যক্ষ করিয়। ধূমবান্ পর্বত অথবা পর্ববতবৃত্তিধূম ইত্যাকারক ব্যাপ্যভৃত 
ধূমের পর্ববতাদিপক্ষবৃত্বিত্জ্ঞানই পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হয়। এই 
পক্ষধন্্মতাজ্ঞান অর্থ।ং ধূমের পর্ববতাদিপক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞন হইতেই অনুমিতির 
প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রথমে পর্ববতাদিপক্ষে অবচ্ছিন্না ধূমরেখ। দর্শনের বা 
প্রত্যক্ষের ফলে ধৃমবান্ পর্বত ইত্যাকারক পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, পরে 
বহিনব্যাপ্তিবিশিষ্টধুম এরূপ ব্যাপ্তির স্মরণাত্মক জ্ঞানের পরে ব্যাপ্তিপ্রকারক 
পক্ষধর্মমাতা৷ বিশেস্ক জ্ঞান অর্থাং বহিনিরূপিত ব্যাপ্তিপ্রকারক ধুম পর্বতে আছে 
এতাদৃশ পরামর্শাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় । পরে “পর্বতোবহিমান্” ইত্যাকারক 

অনুমিতি উৎপন্ন হয়। এতএব পরামর্শজ্ঞান, পক্ষধম্মতাজ্ঞান জন্য হইয়া, 

পক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্য! অনুমিতির জনক হইয়াছে । 

পর্বতাদিপক্ষে বহি প্রভৃতি সাধ্যের নিশ্যয়াত্মকজ্ঞানকে সিদ্ধি বলে। 

অনুমান করার ইচ্ছাকে অনুমিৎসা বা সিষাধয়িষা! বলে। বিরহশব্দের অর্থ 
অভাব । সিষাধয্লিষা-বিরহবিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবই পক্ষতা, ইহাই পক্ষতাশবের 

পারিভাষিক অর্থ । পক্ষের ধর্মকে পক্ষত। বলে না । পক্ষতাবিশিষ্টই পক্ষ । 
সিষাধয়িষামণত্র পক্ষত নহে, যেহেতু সিষাধয়িষ! ব্যতীতও মেঘণর্জজনদ্বার৷ মেঘ 

অনুমিত হয় । 

অনুমানখণ্ডম্ ২৩১ 



যদ্বিশেষ্ক-যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-যংপ্রকারক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান যে সাধ্যসংশয়ের 

প্রতিবন্ধক হয়, সেই সাধ্যসন্দেহ সেই পক্ষক-সেই সাধ্যক-অনুমিতিতে পক্ষতা- 

রূপে হেতু হয়। সমানবিষয়কত্বরূপে নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক 

হয়। এই কথা প্রাচীনের। বলেন। এই প্রাচীন মত খগ্ুন করিবার জন্য 

্রস্থকার বলিতেছেন-_-অতএব অর্থাং বক্ষ্যমানদোষহেতু সাধ্যসন্দেহও পক্ষতাঁ- 
রূপে অনুমিতির কারণ হইতে পারে না। সাধ্যের সন্দেহ ব্তীতও সাধ্যানৃ- 

মিতি পরিলক্ষিত হয়। পক্ষতা লক্ষণে সিদ্ধিতে সিষাধয়িষা বিরহবিশিষটত্ব- 
নিবেশে প্রয়োজন দেখাইতেছেন-_সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যবত্তানিশ্চয়াআ্বকজ্ঞান 
থাকিলেও যদি সিষাধয়িষ! অর্থাৎ অনুমিৎস1 থাকে,তাহ] হইলে অনুমিতি উৎপন্ন 

হয়ই। অতএব অর্থাং অনুমিতিপ্রযোজক পক্ষতা নিম্পাদনের জন্য পক্ষতার 
ঘটকসিদ্ধিতে সিষাধয়িষ'বিরহবিশিষ্টত্ব বিশেষণপদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
পক্ষতা লক্ষণে সিদ্ধিতে সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টত্ব বিশেষণরূপে সন্নিবেশিত বা 

প্রযুক্ত হওয়ায় পক্ষতাজ্ঞানের অনুমিতিকাঁরণত্ববিষয়ে তাংপর্ধ্যের তথ্যসমূহ 
প্রকাশ করিতেছেন-_“তথাচ” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা । যেস্থানে সিদ্ধি নাই সেই 

স্থানে সিষাধয়িষা! থাকুক্ বা না থাকুক সেখানে পক্ষতা হয়। আর যেস্থানে 

সিষাধয়িষ। আছে, সেইস্থানে সিদ্ধি থাকুক বানা থাকুক পক্ষতা হয়। কিন্ত 

যেখানে সিদ্ধি আছে আর সিষাধয়িষা নাই সেস্থানে পক্ষতা নাই, যেহেতু 
সেখানে সিষাধয়িষা-বিরহবিশিষ্ট সিদ্ধি আছে । স্বৃতরাং উত্তস্থলে সিষাধয়িষা- 

বিরহবিশিষ্টসিদ্ধির অভাবরূপ পক্ষত। না থাকায় অনুমিতি হয় না। যদি বল 

যেখানে প্রথমক্ষণে পরামর্শজ্ঞান, ছিতীয়ক্ষণে সিদ্ধিজ্ঞান, তৃতীয়ক্ষণে 

সিষাধক়িষাজ্ঞান, সেখ(নে সিষাধয়িষাঁজ্ঞানকালে পরামর্শজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় 

অনুমিতি হয় না। যেহেতু জ্ঞান তৃতীয়ক্ষণ বিনাশী । যেস্থানে প্রথমক্ষণে সিদ্ধি- 

জ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে পরামর্শজ্ঞান ও তৃতীয়ক্ষণে সিষাধয়িষাজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে 

সেখানে সিষাধয়িষ! জ্ঞানকালে সিদ্ধিজ্ঞান বিনম্টহেতু প্রতিবন্ধকীভূত সিদ্ধি- 
জ্ঞানের অভাববশতঃই অনুমিতি হয় । সিদ্ধি হইল অনুমিতির প্রতিবন্ধিক1। 

যেখানে প্রথমক্ষণে সিষাধক্লিযাজ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে সিদ্ধিজ্ঞান ও তৃতীয়ক্ষণে 

পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেইস্থানে পরামর্শজ্ঞানকালে সিষাধস্লিষাজ্ঞানই 
বিনষ্টহেতু ব্মান নাই, স্বতরাং উক্তস্থলে প্রতিবন্ধকীতত সিদ্ধিজ্ঞান থাকায় 
অনুমিতি হইবে না। এরূপ অন্বাত্রও বুঝিবে। সিদ্ধিজ্ঞানকালেও পরামর্শ- 
জ্ঞানকালে অর্থাং দিদ্ধি-পরামর্শোভয়ক্ষণে সিষাধয়িষাজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, 

২৩২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কার্িকাবলী 



যেহেতু প্রত্যক্ষ যোগা বিভুর গুণসমূহের জ্ঞান যুগপদ্ উৎপন্ন হয় না। সিদ্ধি- 
জ্ঞানের পরক্ষণে বা পরামর্শজ্ঞনের পরক্ষণে সিষাধয়িষ৷ জ্ঞানের উৎপতি 

এইরূপ বা এইভাবে বলাই উচিত। অতএব সিদ্ধির বিশেষণীভূত সিষাধস্লিষা- 

বিরহবিশিষ্টত্বরূপ পদটি সিষাধয়িষাজ্ঞানকালে অনুমিতির নির্বাহকরূপে 

প্রয়োজন না থাকায় ব্যর্থ হইল। এরূপ বলিতে পার না। কারণ যেখানে 

বহিনব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ববতো। বহিমান্ ইত্য।কারক সমৃহা'লম্বনাতআআক সিদ্ধিরূপ 
পরামর্শজ্ঞানের প্রত্যক্ষ। আক বান্মরণাত্মক জ্ঞান হয়, তাহার পর সিষাধয়িষা- 

জ্বান উৎপন্ন হয়, সেখানে পক্ষতাসমৃৎপন্নের নিমিত্ত সিদ্ধিতে সিষাধয়িষ।বিরহ- 
বিশিষ্টত্ব পদকে বিশেষণবপে নিবেশ করিতে হইবে । অন্যথ। সিদ্ধিবূপ 

প্রতিবন্ধক থাকায় সেখানে অনুমিতির অনুপপত্তি হইবে। কীরূপ সিষাধয়িষাকে 

উত্তেজকরূপে পক্ষতালক্ষণে নিবেশ করিতে হইবে? এই সমস্য। বা শঙ্কা 

সমাধানের নিমিত্ত বিশ্বন।থ বলিতেছেন-_-“ইদস্ত বোধ)ম্” ইত্যাদি গ্রন্থ । 

যেরূপ যেরূপ সিষাধয়িষ। থ।কিলে এবং যেরূপ যেরূপ সিদ্ধি থাকিলে মল্লিঙ্গক 

অনুমিতি উৎপন্ন হয়, সেই সেইরূপ সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্ট সেই সেই 

সিদ্ধির অভ।বরূপ পক্ষতাজ্ঞ।নই তল্লিঙ্গকানুমিতির প্রতি কারণ বলিয়। গণ্য । 

যেমন বহিিবিষয়কানুমিংস1 থাকাক।লীন বহ্িবিষয়ক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান 

থাকিলেও ধৃমলিঙ্গক বহৃন্যনৃমিতি পরিলক্ষিত হয় বলিয় ধৃমলিঙ্গক বহৃুত্যনৃ- 

মিতিতে বহ্িবিষয়ক-অনুম্ংসাই পক্ষতালক্ষণে উত্তেজক বলিয়। গণ্য হইবে, 

কিন্তু ঘটাদি অনুমিংসা উক্তস্থলে উত্তেজক হইবে না। অতএব বহি- 
সিষাধয়িষ।বিরহবিশিষ্টসিদ্ধাভাব জ্ঞানই ধুমলিঙ্গক বহৃত্যনুমিতিতে পক্ষতা বলিয়। 
অভিহিত। এইভাবে সেই সেই অনুমিতিতে সেই সেই ব্যক্তিত্বর্ূপেই ইচ্ছার 

উত্তেজকত্ব বোধিত হয়। তেন অর্থাং সেই সেই ব্যক্তিত্বরূপে সেই সেই ইচ্ছার 

উত্তেজকত্ব স্বীকৃত হওয়ায় এবং যেকোন জ্ঞানবিষক্সিনী ইচ্ছার উত্তেজকত্ব 

অশ্বীকৃত হওয়ার়--যেখানে পর্বতোবহিমান্ ইত্যাকারক সিদ্ধিজ্ঞান ও “বহি- 

ব্যাপ্যধূমবান্্” ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান এতাদৃশ জ্ঞানদ্বয্ন আছে, সেখানে 
“যেকোন একটি জ্ঞান হউক্” এরূপ ইচ্ছ! থাকিলেও অনুমিতি উৎপন্ন হয় না। 

কারণ পর্বতে বহ্িব্যাপ্যধুমলিঙ্গকান্মিতি হউক্ ইত্যাকারক অনুমিংস। না 
থাকায় এবং পক্ষরৃত্তিসাধ্যের নিশ্চয়াত্মক সিদ্ধিজ্ঞান বর্তমান আছে। 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হইল সহজলভ্য ব৷ সহজবোধ্য আর অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান 

হইল কাম্ট বা আয়াসলভ্য, সেইজন্য সমানব্ষয়ক জ্ঞানস্থলে প্রতাক্ষাত্মক 

অনুমানখণ্ডম্ ২৩৩ 



জ্ঞান থাকিলে অনুমিত্যাত্মক প্রভৃতি কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হইবে না। এইজন্য 

্রস্থকার বলিতেছেন-_কিস্ত বহ্িব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বত বহিমান্ ইত্যাকারক 

সমৃহালম্বনাত্মক সিদ্ধিরপ পরামর্শজ্ঞানের প্রত্যক্ষকালে “প্রত্যক্ষাদিভিন্ন বহিৎ- 
বিষয়কজ্ঞান হুউক্” ইত্যাকারক অনুমিংসা থাকিলে অনুমিতি হইবেই। 

তল্লিঙ্গকানুমিতিতে তল্লিঙ্গ কতনিবেশে প্রয়োজন দেখাইতেছেন-ধৃমলিজকানু- 

মিতিস্থলে বহিরূপ সাধ্যসিদ্ধিকালে “ধুমলিঙ্গক বহিঃসাধ্যক অনুমান্ হউক্” 

ইত্যাকারক ইচ্ছাব্যক্তিই পক্ষতালক্ষণে উত্তেজক বলিয়া স্বীকৃত হইলে অনুমিতি 

উৎপন্ন হয়। কিন্তু উক্তস্থলে “অন্যলিঙ্গক বহ্নিসাধ্যক অনুমান হউক্” এরূপ 

ইচ্ছাব্যক্তি উত্তেজক বলিয়। স্বীকৃত হইবে না। এইজন্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ 

যেখানে ধৃমলিঙ্গক পরামর্শজ্ঞান আছে এবং আলোকলিঙ্গক বহিনর অনুমান 
হউক্ এরূপ অনুমিংস! থাকিলেও অনুমিতি হয় না। যেহেতু ধূমলিঙ্গকানু- 

মিতিতে ধূমলিঙ্গক ইচ্ছাব্যক্তিই পক্ষতালক্ষণে উত্তেজকরপে স্বীকৃত হয়, স্বতরাং 
উত্তস্থলে আলোকলিঙ্গক-ইচ্ছাব্যক্তি উত্তেজকরূপে পরিগণিত হয় না। 

যদি বল সিষাধয়িষা জ্ঞামকালে এবং পর্বত বহিঃমান্ ইত্যাকারক- 

সাধ্যনিশয়াত্মক জ্ঞানকালেও পর্বত বহিমান্ ইত্যাকারক অনুমিতির উৎপতি 
পরিলক্ষিত হয় বলিয়া! তাদ্বশসিদ্ধি তাদৃশানুমিতির প্রতিবদ্ধিকা না হউকৃ। 

এরূপ বলিতে পার না। কারণ সিষাধয়িষার অভাবকালে যেরূপ সিদ্ধি 

থাকিলে অনুমিতি উৎপন্ন হইতে পারে না, বিশেষ করিয়! সেই সাধ্যবত্তা- 

নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই সেই অনুমিতির প্রতিবন্ধক এইভাবে বলিতে হইবে। 

সমানাকারক জ্ঞানের প্রতি সমানাকারক জ্ঞানই প্রতিবন্ধক হয়, এইরূপ বিশেষ- 

ভাবে প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকার বা কল্পনা করিতে হইবে । এইজন্য 

'“পর্ববতে ধূমলিঙ্গক বহিনর অনুমান হউক্” ইত্যাকারক সিষাধস্মিষাজ্ঞানাভাব- 
কালে পর্ববতবহিমান্ ইত্যাকারক পর্ববতবিশেম্তক বহিঃপ্রকারক অনুমিতির প্রতি 

পর্বতবহিঃমান্ ইত্যাঁকারক পর্বত বিশেষ্যক বহিনপ্রকারক সাধ্যবত্তানিশয়াত্মক 

জ্ঞানই প্রতিবন্ধক হয়, অন্যরূপ সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হয় না। এই কারণেই বিশেষ 

বিশেষভাবে প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকার করিবার একান্তই প্রয়োজন হয়। 

অতএব পর্ববত তেজম্বী পাষাণময় বহিমান্ ইত্যাকারকনিশ্যয়াত্মক সিছিজ্ঞান 

থাকিলেও পর্বত বহিঃমান্ ইত্যাকাঁরক অনুমিতি উৎপন্ন হইবে, যেহেতু উক্ত 

অসমানাকারক সিছ্ধিজ্ঞান এই অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় না। সমানাকারক 

জ্ঞানের প্রতি সমানাকারক জ্ঞানেরই প্রতিবন্ধকত্ব স্বীকার করিয়। গ্রন্থকার 

২৩৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবল্গী 



বলিতেছেন--পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে অর্থাং পর্ববতত্বাদিরপে ষে 
কোন একটি পর্ববতাদিতে সাধ্যবত্তার নিশ্চয়াক্সক জ্ঞান থাকিলেও পক্ষতাব- 

চ্ছেদক পর্ববতত্বাবচ্ছেদে অনুমিতি পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদক- 

পর্ববততাদি ধর্মাবচ্ছিন্নপর্ববতমাত্রে অনুমিতির অনুংপত্তি পরিলক্ষিত হয় না। 

অতএব পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদক পর্ববতত্বাি ধর্মাবচ্ছিন্ন 

পর্ববতমাত্রেই অনুমিতির প্রতি পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্যসিদ্ধি অর্থাং 

পক্ষতাবচ্ছেদক পর্ববতত্বাদি ধন্মাবচ্ছিন্ন ধাবতীয় পর্বতাদিবৃত্তি সাধবত্ত।র 

নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান প্রতিবন্ধক। কিন্তু পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে 

অনুমিতির প্রতি পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধিব জ্ঞান এবং 

পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্যসিদ্ধির জ্ঞান প্রতিবন্ধক হয় । 

এইরূপ বোধিত হয় যে-_যেখানে “অয়ংপুকষো ন বা” অর্থাৎ এই বস্তুটি 
পুকষ ব্যক্তি হইবে কি না? ইত্যাকারক সংশয়োৎপত্তির পর এ ব্যক্তি উক্ত 

ধন্মীর নিকটস্থ হইলে“পুকষত্বব্যাপ্যহস্তপদাদিমান্ অয়ং"ইত্যাকারক পরামর্শরূপ 
বিশেষদর্শন হয়, এই বিশেষদর্শনের পর সেখানে অনুমিংসা না থাকিলে 
পুরুষত্বরূপে পুরুষের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু অনুমিতি উৎপন্ন হয় 
না। অতএব যেমন কামিনী জিজ্ঞাসা সকল কাধ্যের প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ 

অনুমিংসাবিরহবিশিষ্টসমানবিষয়ক প্রত্যক্ষ সামগ্রী স্বতন্ত্রূপে অর্থাৎ পক্ষতা 
লক্ষণবিষয়ের অঘটকরূপে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। সমানবিষয়ে অনুমিতি 
সামগ্রী অপেক্ষা প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবান্ ইহা বোধিত হয়। অন্যথা__প্রত্যক্ষ- 

সামগ্রী-অপেক্ষা অনুমিতি-সামগ্রী বলবান্ বলিয়। স্বীকৃত হইলে সংশয়ের 

পরক্ষণে বিশেষদর্শনের পর প্রত্াক্ষাত্বকজ্ঞানের অনৃপপত্তি হয় । 

যদি সমানবিষয়ে অনুমিতিসামগ্রী-অপেক্ষা প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবান্ বলিয়' 

স্বীকার কর, তাহা হইলে ভিন্ন বিষয়েও প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবান্ হউকৃ। তথাচ 

পটাদিপ্রত্যক্ষসামগ্রীকালে বহণ্যাদির অনুমিতির অনুৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়। 

এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_“এবং” ইত্যাদি গ্রন্থ । ভিন্নবিষয়ে প্রত্যক্ষসামগ্রী 

অপেক্ষা অনুমিতিপামগ্রীর বলবত্ব বুঝিতে হইবে । এইজন্য পরামর্শজ্ঞানের 
পর পক্ষা দিগতপ্রত্যক্ষেচ্ছা ব্যতীত পক্ষাির প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় ন 

বলিয়া প্রত্যক্ষেচ্ছাবিরহবিশিষ্টঅনুমিতিসা'মগ্রী ভিন্নবিষয়ক প্রত্যক্ষে প্রতিবন্ধক । 
স্থতরাং ভিন্নবিষয়ে প্রত্যক্ষসামগ্রী অপেক্ষা অনুমিতিসামগ্রী বলবান্ বলিয়া 

যেখানে পরামর্শজ্ঞানের পর প্রত্যক্ষেচ্ছা নাই, সেখানে পক্ষা্দির প্রত্যক্ষাত্মক 

অনুমানখণ্ডম্ ২৩৫ 



জ্ঞানাভাবহেতু ভিন্নবিষয়ক প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষেচ্ছার অভাববিশিষ্ট অনুমিভি- 
সামগ্রী প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক ইহাই সংক্ষিপ্ত সংবাদ ॥ ৭০ | 

জলন্দান্বী নিহভুহলান্জিত্রঃ সবিনহিল: | 

ক্কালানেনাঘহ্চ্হিহল ইলাসালাহল অজ্দআা 11৩৫ 
প্রথমে বুঝিতে বা জানিতে হইবে যে হেতু কাহাকে বলে? হেতুর ধর্ম 

ও লক্ষণ বা স্ববপ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে-_অনুমানপ্রমাণ 
দ্বারা পর্ববতাদি পক্ষে সাধ্যরূপধর্মের সাধনত্ব বা অনুমাপকতার প্রযোজকত্বই 
হেতুর সামান্তলক্ষণ। অনুমানে সর্বত্রই প্রসিদ্ধপদার্থই হেতুরূপে গৃহীত হয়। 
হেতুর অনুমাঁপকতা-প্রযোজকরূপ হইল পাঁচটি _পক্ষসত্ব, সপক্ষসত্ত্, বিপক্ষাসত্ব, 

অবাধিতত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষত্ব । এই পাঁচটি ধর্ম সদ্ধেতুর পরিচায়ক । এই 
পাঁচটি ধর্ম থাকিলেই হেতু সাধ্যবস্তর সাধক বা অনুমাপক হয়। অন্বয়- 

ব্যতিরেকী, কেবলান্বয়ী ও কেবলব্যতিরেকী এই তিনপ্রকার হেতুর মধ্যে 

অন্বয়ব্যতিরেকী হেতুরই উক্ত পাঁচটি অনুমাপকতা প্রযোজক ধন্ম থাকে। 

যে হেতৃতে উক্ত পঞ্চবিধ ধর্মের মধ্যে এক বা একাধিক ধর্মের অভাব থাকে 

সেই হেতু হেত্বাভাসের স্থল বলিয়া! পরিগণিত হয়। যে ধরাতে যে ধর্মের 
অনুমান কর] হয় বা ষে ধন্মীতে যে ধর্ম অনুমিত হয়, সেই ধর্ম্াকে পক্ষ বলে 
এবং সেই ধর্ম সাধ্যবস্ত বলিয়! কথিত হয়। “পর্ববতোবহিমান্ধুমাং (ধুমবস্বাং)” 
_ এখানে হেতুৃতৃত ধূমে উক্ত পাঁচটি ধর্মই আছে । যেখানে সাধ্যের নিশ্চয়াত্মক 
জ্ঞান থাকে তাহাকে সপক্ষ বলে। হেতুভূত ধুম পর্ববতাদিপক্ষে বর্তমান করে 
বলিয়। ধূমে পক্ষসত্ব আছে। মহানসাদিতে সাধ্যত্বত বহির নিশ্চয় আছে 
বলিয়া মহানসাদি সপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। হেতুভৃত ধূম মহানসাদিতে 

বর্তমান করে বলিয়। ধুমে সপক্ষসত্ব অ।ছে। যেখানে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় 
থাকে তাহা বিপক্ষ বলিয়া কথিত হয়। যেখন জলতুদাদিতে সাধ্ভূত বহিচর 

অভাব নিশ্চয় থাকায় জলহুদাদি বিপক্ষ বলিয়া! গণ্য হয়। হেতুভূত ধম 
জলত্দাদিতে অবিদ্যমান করায় ধূমে বিপক্ষাসত্ব আছে। “পক্ষতৃত পর্ববতাদিতে 

সাধ্যবহ্চ নাই” ইহা! বলবান্ কোন প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত না হওয়ায় হেতুতৃত 

ধূম অবাধিত হইয়াছে অথবা সাধ/ভূত বহিঃ পক্ষপর্বতাদিতে আছে এই 
নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান কোন বলবৎ প্রমাণের দ্বার! বাধিত হয় না বলিয়। হেতুতৃত 
ধুমে অবাধিতত্ব আছে। যেখানে সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষে সাধ্যসাধনের জদ্য 
হেতু প্রয়োগ করা হয়, সেখানে সেই হেতু বাধিত বলিয়া পরিগণিত হয়। 

২৩৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



যেখানে কোন হেতুর দ্বার কোন সাধ্যের অনুমান করিতে যাইলে পর উক্ত- 
সাধ্যাভাবের অনুমানে আর একটি পৃথক হেতু উপস্থিত হয়, এবং বাদী ও 

প্রতিবাদী উভয়পক্ষের উভয় হেতুই তুল্যবলশালী বলিয়া কেহ কাহাকে বাধা 

প্রদানে সমর্থ হন না। সেখানে সাধ্য ও সাধ্যাভাব বিষয়ে একটি সংশয় 
উপস্থিত হয়, এই নিমিত্ত উক্ত উভয়হেতুই সংপ্রতিপক্ষ বলিয়! কথিত হয়? 

সং-বিদ্যমানহেতুর প্রতিপক্ষ বিরোধী অন্য হেতু যাহার সেই হেতু সংপ্রতিপক্ষ 

বলিয়! পরিগণিত হয় । বাদী তাহার সাধ্যবস্ত সাধনের জন্য যে হেতু প্রয়োগ 

করিয়াছেন, প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যাভাব সাধনের জন্য যদি অন্য কোন হেতু- 
প্রয়োগ করেন, তাহ। হইলে উক্ত হেতুদ্ধ়ই পরস্পর পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়। 

এই কারণে উক্ত দুইটি হেতুই সংপ্রতিপক্ষ বলিয়! অডিহিত হয় । উক্ত দুইটি 

হেতুর মধ্যে কোন হোেতুটিই স্ব-সাধ্য সাধন করিতে পারে না বলিয় উহাদ্দিগকে 

সদ্ধেতু বলিয়৷ গণ্য কর] হয় না। পর্বতে বহিসাধক ধুমহেতুর তুল্যবলশালী 
প্রতিপক্ষ বা বিরোধী অন্য কোন হেতু না! থাকায় হেতুতঁত ধূম অসংপ্রতিপক্ষ 
বলিয়! কথিত হয়, সুতরাং এই ধৃমহেতুতে অসংপ্রতিপক্ষত্ব আছে। এইভাকে 

হেতুভৃত ধূমে অনুমাপকতা-প্রষোজক পক্ষসত্বাদি পাঁচটি ধর্ম বিদ্যমান থাকায় 
ধূমহেতুটি সাধ্যবস্ত-বহিতির সাধক হইয়াছে । এই পক্ষসত্বাদি পাঁচটি হেতুর, 
ধর্ম যে হেততে থাকে, সেই হেতুকে অন্বয় ব্যতিরেকী বলা হয়। 

কেবলাম্বয্ীহেতুতে বিপক্ষাসত্ব থাকে না, অপর চারিটি ধর্ম থাকে । 
কেবলান্বর়ি হেতুর দ্বারা যে সাধ্য সাধিত হয়, সেই সাধ্যভূত বস্ত সর্বত্র বিদ্যমান 
থাকায় সাধ্যাভাবের নিশ্চিত অধিকরণরূপ বিপক্ষই হয় না। স্বৃতরাং এখানে 

বিপক্ষাসত্বের কথাই উঠে না। “ঘটোহভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাং" এখানে প্রমেয়ত্ব- 
হেতৃতে পক্ষসত্ত্, সপক্ষসত্ব, অবাধিতত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষত্ব এই চারিটি ধর্শ 
বিদ্যমান করায় প্রময়েত্বহেতব সাধ্যভৃতবস্ত অভিধেয়ত্বের সাধক হইয়াছে। 

কেবল ব্যতিরেকিন্েতুভে সপক্ষসত্ব থাকে না, অন্য চারিটি ধর্ম থাকে। 

কেবলব্যতিরেকীহেতুর ছার] সাধ্যভূত ষে বস্ত সাধিত হয়, অনুমানের পূর্বের 

সেই সাধ্যের নিশ্চয় কোথাও থাকে না, অতএব সপক্ষ না থাকায় সপক্ষসত্বের 

কোন কথাই উঠে না। “পৃথিবী তদিতরভেদবান্গন্ধবত্বাং₹” এখানে তদিতর- 

ভেদপাধ্য, এখানে ঘটপটাদিরূপ পাধিববস্তমাত্রই পৃথিবীরূপপক্ষ শব্দের দ্বার! 

গৃহীত হইয়াছে । পৃথিবী হইতে ভিন্ন কোন স্থানেও তদিতরভেদাত্মকসাধ্যের 

নিশ্চয় না থাকায় সপক্ষ নাই। অতএব হেতুভূত গন্ধবন্তে-সপক্ষসত্ব থাকে না। 

অনুমানখগুম্ ২৩৭ 



কেবল ব্যতিরেকী হেতুতে পক্ষসত্্, বিপক্ষাসত্ব, অবাধিতত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষত্ব 

এই চারিটি হেতুর ধর্ম বিদ্যমান থাকায় উক্ত হেতুসাধ্যের সাধক হয় । 

মহৰি গৌতম বলেন-_উক্ত পক্ষসত্বাদি পীচপ্রকার হেতুর ধর্মের মধ্যে 
এক একটি ধর্মের অভাববশতঃই এক একটি হেত্বাভীস হইয়াছে । “হেতোঃ 

কেনাপি রূপেণ রহিতাঃ কৈশ্চিদন্থিতাঃ। হেত্বাভাসাঃ পঞ্চধাতে, গৌতমেন 
প্রপঞ্চিতাঃ” ॥ এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিলেন হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার-_ 

অনৈকান্ত বা সব্যভিচার অথবা ব্যভিচারী, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, প্রতিপক্ষিত ও 

কালাত্যয়।পদিষ্ট বা বাধিত। হেতুবং আভাসত্তে অর্থাং যে সকল হেতু 
উক্তপঞ্চবিধ হেতুর ধর্শাযুক্ত হয় নাই, কিন্তু সাদ্ৃশবশতঃ হেতুর মত প্রতীয়মান 

হয় সেই সকল হেতু হেত্বাভাস বলিয়া অভিহিত হয়, এবং উক্ত ব্যুংপত্ি বা 

যোগার্থানুসারে হেত্বাভাস শব্দের দ্বার ছুষ্টঁহেতু বোধিত হয়। দোষযুক্ত 

হেতুই দুষ্টহেতু বলিয়া] পরিগণিত হয়। “হেতোরাভাসাঃ” হেত্বাভাসাঃ এই 

ব্যুংপত্তি অনুসারে হেত্বাভাস শব্দ দ্বার হেতুর দোষ গৃহীত বা বোধিত হয় । 

হেতুর দোষও পঞ্চবিধ-_অনৈকান্তিকত্ব বা ব্যভিচার, বিরোধ, অসিদ্ধি, 
সংপ্রতিপক্ষ ও বাধ । হেতুর দোষ পঞ্চবিধ বলিয়া! দৃষ্টহেতু ও পঞ্চবিধ । আবার 

কেহ কেহ বলেন-_-দুইটহেত পঞ্চবিধ বলিয়া হেতুর আভাস অর্থাং দোষও 
পীচপ্রকার । হেতুরদোষ অনুমিতির প্রতিবন্ধক । আর ছৃষ্টহেতু দ্বার। সাধ্যবস্ত 
সাধিত হয় না, অতএব দুষহেতু সাধ্যের সাধক নহে ॥ ৭১ ॥ 

ইন্তসবক্লাহ্ ই্বামাঘান্ নিমজবী-_অলক্ষাল্ত হআাহি। লজ্ভহাতল্ত যলিঅঘন্দংনল 
স্বানব্আাবুমিলিল্িহাঘিতন লঙমূ । লশ্বান্থি-_হ্মলিন্বাহাহি-নিমযকতৰল জ্ালঙ্ান্তুনিলি- 

শ্রিহীঘিতত্রান্ধ বী হীনা:। অলিনযক্তিত্ব ঘাহহাপিহাচ্ত-ঘিনয্ত্ন নীম, বন 

আাঘসনব্আন্ুলিনিনিতীঘিতব5নি ল হালি; । ল্স ঘল্লীলন্তযনাতলানিলি নিহাচত্হতা- 
সবিভ্ুনান্ম ইন্তহীঘ: । ল ন্ম জন্্থানভ্যাচঘ-ঘাম্বাতানযতলান্ নত্নল হলি নহালহান্কাক্ত 

অক্বিভঘাচ্যঘুদতআামাঘতত ল হান, লস লন্বযমাম্যাত্ঘলানূ, দহা হলি লিছাচ্তহাসঘিভু- 

হলাবিলি লাভ্যমূ। হচ্ভাণত: | অন্যথা 'মাঘংআানিতহীম্আাদত: | লংলান্ লঙ্গ 
শন্ধযনালল্যাত্য-নামাআনযত্নতালিলি দহানহাক্কাউ অন্তিম্মাঘেঘুনকা। লাবাঘততমূ, 

সনাহ্ত্তুমিনি সলিবল্ঘক্ষলালন্, ইন্তুল্ত ন ্চ্ত ছলি। হুত্খস্থ ভা্যালাতনহনতি- 

ইতাহিক হীন:, তত্ব ইলী ইন ঈলাদি অল্নল্অদিলিনভ্যা: | এই ত্র যল্রিনযকল্রন 

স্বানভযান্ুলিনিনিহীঘিত্ লহ ইবলালান্তত্বম। ন্বনুসলিদ্ধী লিহীঘিজ্যা হ্তাহিকনীন 

শ্ধা। লহ্স্থ ইনীহানিকনতচ্মল্ীন | ল শ্বর্থ অন্িনান্ ঘৃদানু হত্ানধী দহী জাঘপ্পনহয 

২৩৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অাত্যাামনিমযকনাুলিলিনিতীঘিতা্ হ্বানভনঅকন্রীন অন্রপরভ্যাদি অতনু 
অক্লীদি নবাঘিনকন্বানজিহিলি লাভ্যমূ। লস হ্বানভ্য অচল্বল্ঘ্লাকঙ্ঘলানূ। অঙ্গ 

অনুসলিঘহিল হলি জ্যনস্থাইআ লবুক্ত্ঘলান্, ল্গ নাছিল হলি ল্যন্থাহালাশ্রানিজ্যান্ট্:। 
অবুমিলিন্িহীঘিতনত্ব অন্ত্ুমিলি-লন্ক্হতাল্যলহ-ল্রিহীঘিততমূ, বীল ল্যলিম্বাহিতি 

নান্যামি:। হীন্বহানস্ব যত্ীত্তৃতরিঘঘক লতীবুন্ান্তুলিলী সবিন্বল্ঘক্ষমূ, বনকষ্লী 
অ্যসিন্বাহস্বাল ইহতনলইআন্তুলিসুল্ল হ্বহ্লাভ্রাহানতরাহ্িলান্ম ল্সসিন্নাংহালভত্ান্ত- 

লিলি নিহীমিবামানডদি ল হ্লিহিলি অধীন: । যাহহা-ভাধ্য-নহা-ইলী ঘানল্বী হীনা:, 
লাতহুল্যাল্ততত তল ইহতাধাঘতজলূ। ঘত্বজন্তখলল্ত্ লনুঅজ্ভগর্ঞামিসাধগ | হৃত্েস্ব 

ঘাঘাহঘআবাল্যনদহল্ অলঙ্কাল্িক্তলূ ॥৩২॥ 
পক্ষসত্ত্, সপক্ষসত্ব, বিপক্ষাসত্ব, অবাধিতত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষত্ব এই পাচট 

ধন্ম যে হেতৃতে বর্তমান করে, সেই হেতৃপদার্থট সদ্ধেতু বলিয়। পরিগণিত 
হয়। এই সদ্বেতুই সাধ্যের সাধক বা অনুমাপক হয় । এই পাঁচটি ধর্মবিশিষ্ট 
সদ্ধেতু অন্বয়ব্যতিরেকী । কেবলান্বয়ী-হেতু চারিটি ধর্মবিশিষট হইলে সদ্ধেতু- 
বলিয়া গণা হয় এবং কেবল ব্যতিরেকীহেতুও চারিটি ধর্মবিশিষ্ট হইয়া! সছ্েতু- 
রূপে স্বীকৃত হয়। যে হেতুতে যে যেধন্ম থাকিলে সদ্ধেতু বলিয়। গণ্য হয়, 

সেই সকল ধর্মের মধ্যে কোন একটি ব1 একাধিক ধর্মের অভাব যে হেতুতে 
পরিলক্ষিত হয়, তাহ! হইলে সেইহেতু হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হয়) হেত্বাভাস 

শবের সামান্যার্থ হইল অসদ্ধেতু । পক্ষসত্বের অভাব থাকিলে সেই অসছ্েতুকে 

অসিদ্ধ বল হয় । সপক্ষসত্ত্বের অভাব থাকিলে সেই অদ্ধেতু বিরুদ্ধহেতু বলিয়। 

অভিহিত হয়। বিপক্ষাসত্বের অভাবে অনৈকান্তিক বা সব্যভিচার বা 

ব্যভিচারী-অসছ্ধেত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। অসংপ্রতিপক্ষত্বের অভাবে 

সতপ্রতিপক্ষ এবং অবাধিতত্বের অভাবে অসদ্ধেতব বাধিত নামক হেত্বাভাসরূপে 

পরিচিত হয়। অনুমানে সাধ্যবন্ত সাধনের জন্য যেমন সদ্ধেতুর প্রয়োজন হয়, 

সেইব্ূপ অসদ্ধেতুর পরিত্যাগেরও প্রয়োজন হয়। যদি প্রতিবাদী অসদ্ধেতু 
প্রয়োগ করেন, তাহ! হইলে উক্ত অসদ্ধেতুর অপকর্ষ উদঘাটন বা' প্রকাশ করা 
দরকার হয়, এইজন্য সদ্ধেতুর স্বরূপ জ্ঞান জানিবার যেমন প্রয়োজন আছে, 

সেইরূপ অসদ্ধেতুর স্বরূপ জ্ঞানও বুঝিবার প্রয়োজন আছে। সুতরাং ন্যায়শান্ত্ 

পাঠার্থী ব্যক্তির সন্ধেতু ও অসদ্ধেতু এই উভয়বিধ হেতুর সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা 
একান্তই প্রয়োজন করে। 

এই নিমিত বিশ্বনাথ ব্যাপ্তি লক্ষণ প্রকরণে সদ্বেতুবিষযয়ক কথ! বজিয়! 

অনুমানখণ্ুম্ ২৩৯ 



সম্প্রতি অসদ্ধেতু নিরূপণ করিতেছেন ব1 অসদ্ধেতুবিষয়ক বিবরণ দিতেছেন ॥ 

গ্রন্থকার মৃলগ্রন্থে সদ্ধেতুর ও অদ্ধেতবর কোন লক্ষণ বা স্বরূপের কথা বলেন 

নাই। হেত্ব।ভাস শব্দের দুইটি অর্থ পরিলক্ষিত হয়। আভাসন্তে ইতি 

আভাসাঃ, হেতোঃ আভাসাঃ হেত্বাভ।সাঃ এই বুযংপত্তি অনুসারে হেত্বাভাস- 

শব্দের অর্থ-হেতুর দোষ বোধিত হয়। এখানে হেত্বাভাস শবটি হেতুর 

দোষ বোধক হইয়াছে । হেতুর দোষ পঁ(চটি--ব্যভিচার, বিরোধ, সংপ্রতিপক্ষ, 

অসিদ্ধি ও বাধ। হেতুবদূ আভাসন্তে যে তে হেত্বাভাসাঃ এই র্যুংপত্তি 

অনুসারে যে সকলহেতু, হেতুর মত প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বস্ততঃ উহার। উক্ত 

পঞ্চবিধ হেতুধন্মসবিশিষ্ট হয় নাই, সেই সকল হেতু দুষ্টহেতু বলিয়া! অভিহিত 

ব৷ স্বীকৃত হয়। এখানে হেত্বাভাস শব্দটি দুষ্টহেতুবোধক । দোষযুক্তহেতুই 

ঘৃষ্টহেতু বলিয়। কথিত হয়। যেখানে যেরূপ অর্থ গৃহীত হইবে, সেইস্থানে 

তদনুসারে হেত্বাভ।সসমূহের নাম কথিত হইবে। বিশ্বনাথ দুষ্টহেতুবোধক 

হেত্বাভাস শব্দ গ্রহণ করিয়া! কারিকাতে হেত্বাভাসগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছেন 

-অনৈকান্ত ব সব্যতিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, গ্রতিপক্ষিত বা সংপ্রতিপক্ষিত ও 

কালাত্যয়াপদিষ্ট বা বাধিত । 

হেতুরপ্রসঙ্গক্রমে হেত্ব(ভাসসমূহের অর্থাৎ দু্টহেতুগুলির বিভাগ ব1 প্রকার- 
ভেদ দেখাইতেছেন-_-“অনৈকান্ত” ইত্যাদি কারিকাস্থ-গ্রন্থদ্বারা। এখন 
গ্রন্থকার সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে হেত্বাভাস অর্থাৎ হেতুর দোষের লক্ষণ বলিতেছেন 
-_-“তল্সক্ষণত্ত” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বর।। যদ্বিষয়কজ্ঞান অর্থাং ব্যভিচার, বিরোধ, 

সংপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধবিষয়কজ্ঞান অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানের বিরোধী বা 

প্রতিবন্ধক হয়, সেই ব্যভিচারাদিবিষয়ই হেত্বাভাস-্হেতুর দোষ বলিয়! 

অভিহিত হয়। হেতুর দোষবিষয় কজ্ঞান পাঠার্থা বুঝিতে পারিলে তদ্দ্বারাই 
দুষটহেতুবিষয়কজ্ঞান সহজেই বুঝিতে পারিবেন এই আশয় লইয়াই বিশ্বনাথ 
হুউহ্েতুর লক্ষণ না বলিয়৷ হেতুদোষের লক্ষণ বলিলেন। অনুমিতির 
প্রতিবন্ধকীভূত ব্যভিচারাদি যথার্থজ্ঞানের বিষয়ই হেত্বাভাস অর্থাং হেতুদোষের 
লক্ষণ । এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_ব্যভিচারাদিবিষয়কত্বরূপে ষে সকল 

ব্যভিচারাদিবিষয়কজ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, সেই ব্যভিচারাদিসমূহ 

হেতুরদোষ বলিয়। কথিত হয় । 
অনুমিতি ও তংকরণের প্রতি ব্যভিচারাদিজ্ঞানের যদ্রপাবচ্ছিন্নবিষয়কত্বা- 

বচ্ছিন্নপ্রতিবন্ধকতা তন্রপবত্বই হেত্বাভাসত্ব ইহাই যদ্বিষয়কত্ব শকের পারি- 
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ভাষিক অর্থ বিবক্ষিত। অতএব পর্বত বহিঃমান্ ইত্যাদি সদ্ধেতুকানুমিতিস্থলে 

বহভাববান্ পর্বত ইত্যাকারক বাধভ্রম উক্ত অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইলেও 

উক্ত ভ্রমাত্মক বাধে তাদৃশ প্রতিবন্ধকত1 না থাকায় বহ্যভাববৎপর্ববতে 

অতিব্যাপ্তি হইল ন]। যেহেতু বহৃযভাববৎপর্ববত ইত্যাকারক জ্ঞানের বহযভাঁব- 

বৎপর্ববতত্বা বচ্ছিন্নপ্রতিবন্ধকত্বাপ্রসিদ্ধিহেতু উক্ত ভ্রমাত্মকবাধ হেত্বাভাস বলিয়। 

স্বীকৃত হইল না। সুতরাং উক্ত অতিব্যাপ্তি নিরাস হইল | পর্ববত বহ্যভাববান্ 

বা বহ্যভাববৎপর্ববত ইহ ভ্রমাত্মকজ্ঞানের বিষয়, এবং যথার্থজ্ঞানের বিষয় নহে। 

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন- অনুমিতি-তৎকরণান্থতরের প্রতি যদ্রপা বচ্ছিন্ন- 

বিষয়কত্বাবচ্ছিন্ন-ব্যভিচারাদিজ্ঞাননিষ্ঠ-প্রতিবন্ধকত৷ তদ্রপবত্বই হেত্বভাসত্ব। 

প্রতিবন্ধক শব্দের অর্থ হইল-_কারণীভূতাভাবীয় প্রতিযোগী । অনুমিতি- 

কারণীভূতাভাবীয়প্রতিযোগীরূপ যে অনুমিতির প্রতিবন্ধকীতভৃত-যথার্থজ্ঞান সেই 
যথার্থজ্ঞানের বিষয়ই-হেত্বাভাস -হেতুরদোষ ইহাই হেত্বাভাসের সামান্য 

লক্ষণ। পাঁচটি হেত্বাভাসই এই হেত্বাভাসের সামান্যলক্ষণের লক্ষ্যস্থল। 

অনুমিতিশব্দদ্ধারা অনুমিতি, অনুমিতির কারণ পরামর্শও অনুমিতির করণ 

ব্যাপ্তিজ্ঞান গৃহীত বা বিবক্ষিত। যেমন ব্যভিচারজ্ঞান অনুমিতির করণ- 

ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকবশতঃ অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া! ব্যভিচার 

হেত্বাভাস বলিয়া! কথিত হয়, সেইরূপ বিরোধ ও অসিদ্ধিঅনুমিতিকারণের 

প্রতিবদ্ধক দ্বারা অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া উহার হেতাভাস বলিয়া 

গণ্য হয়। সংপ্রতিপক্ষ ও বাধের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই অনুমিতির প্রতিবন্ধক 
হয়। প্রতিবন্ধকের অভাব সর্বত্রই কারণ বলিয়! পরিগণিত হয়। অতএব 

সংপ্রতিপক্ষ।দি-নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানীভাব অনুমিতির কারণ হয়, এবং উক্ত 

অভাবের প্রতিযোগী সতপ্রতিপক্ষাদির যথার্থজ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, 

উক্ত যথার্থজ্ঞানেরবিষয়ত্ব সতপ্রতিপক্ষাদিতে থাকে বলিয়া উক্ত হেতাভাস 

লক্ষণসঙ্গতি হইল । কিন্তু ব্যভিচারজ্ঞান, বিরোধজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির 

সাক্ষাৎসন্বন্ধে প্রতিবন্ধক না হইলেও ব্যপ্তিজ্ঞানের ও পরামর্শজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 

হয় বলিয়৷ অনুমিতিরও প্রতিবন্ধক হয় । 

ষাহারা সতপ্রতিপক্ষকে অনিত্যদোষ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহার 

আশঙ্কা! করিতেছেন--“ন চ” ইত্যাদি গ্রন্থের ছারা । যদি বল বহিনব্যাপ্য- 

ধূমবান্ পর্ববত ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান কালে বহ্যভাবব্যাপ্য-পাষাণময়ত্ববান্ 
পর্ববত ইত্যাকারক পরামর্শাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে বহিব্যাপ্যধূমহেতুর সংপ্রতি- 
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পক্ষত্ববপহেতাভাঁসত্বান্পপত্তি তয়, কারণ সেখানে পাষাণময়ত্বে বহুভাব- 

বযাপ্যত্বের অভাব থাকায় বহ্ত্যভাবব্যাপ্য-পষাণময়হথ এতাদ্বশজ্ঞানের অপ্রসিদ্ধি 

হেতু বহন্যভাবব্যাপ্যব[ন্পক্ষ এই বিশিষজ্ঞান অর্থাৎ বহন্যভাঁবব্যাপ্যপাষাণময়্ত্ব- 

বিশিষ্ট পক্ষ__পর্ববত ইত্যাকারক বিশিষ্ট বুদ্ধি অগ্রসিদ্ধ হয়। এরূপ বলিতে 
পার না। কারণ ইহ] ইঞ্টাপত্তি অর্থাৎ সদ্ধেতুর হেত্বাভাসত্ব নব্যনৈয়ায়িকগণ 

স্বীকার করেন না। তাহার] বলেন উক্তস্থলে সদ্ধেতৃধূমেব হেত্বাভাসতু নাই, 

প্রতিপক্ষ পরামর্শাত্কজ্ঞান যাবংক্ষণ ভ্রমাত্মকজ্ঞাঁন বলিয়! বিবেচিত না হইবে, 

তাবওক্ষণ পর্য্যস্তই পর্ববত বহিমান্ এইরূপ অনুমিতি উৎপন্ন হইবে না। ইহাই 
ফলশ্রুতি। অন্যথ! অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানের অপ্রপিদ্ধিকাঁলে প্রতিবন্ধকীভূত 

ভ্রমাতআ্মকজ্ঞানের বিষয় হেত্বাভাস বলিয়া স্বীকৃত হইলে পক্ষে সাধ্যাভাবের 

ভ্রমাত্মকজ্ঞানকালে সদ্দেতুতেও হেত্বাভাসত্বেব আপত্িহেতু বাধরূপহেত্ব।ভাঁস 

অনিত্যদোষের বিষয় হইয়া! উঠে। অথচ উভয় মতেই বাধরূপহেত্বাভাস 

নিত্যদোষ বলিয় স্বীকৃত হইয়াছে । অতএব বহিব্যাপ্যধুমবান্ পর্বত এরূপ 
পরামর্শজ্ঞানকালে বহ্যভাবব্যাপ্য-পাষাণময়ত্ববান্ পর্ববত এরূপ পরামর্শজ্ঞান 

উৎপন্ন হইলে বহ্িব্যাপ্যধূমহেতু সংপ্রতিপক্ষরূপ হেত্বাভাস বলিয়া গণ্য হইবে 

না। ভ্রমাত্মকজ্ঞানবশতঃ অনুমিতিজ্ঞানের প্রতিবোধ ব৷ প্রতিবন্ধক হয় মাত্র, 

কিন্তু হেতু দোষযুক্ত নহে। ইথঞ্চ অর্থাং যদুশবিশিষ্ট বিষয়ক জ্ঞান অনুমিতির 

প্রতিবন্ধক হইবে, তাদৃশবিশিষ্ট বন্ত দোষযুক্ত হইবে এইরূপ বলিলে বা স্বীকার 

করিলে খ্হুদো বহিনমান্ ঘটত্বাং” এই অনুমানে ব্যতিচীরস্থলে বহ্ত্যভী ববদ্- 

বৃত্তিত্ববিশিষ্ঘটত্বরূপ-ব্যভিচার দোষ, তাদশ দোষবত্ব হেতুৃভূতঘটত্বে যে 

কোন সম্বন্ধে অর্থাৎ এখানে তাদাত্মযসম্বন্ধে থাকে । বহৃযধিকরণবৃত্তত্বাভাব- 

বিশিষ্টঘটত্বরূপ বিরোধ দোষ, তাদৃশদে!ষবত্ব হেতৃভূত ঘটত্বে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে 
থাকে । ঘটত্ব।ভাববিশিষ্টহ্দরূপঅসিদ্ধি দোষ, তাদৃশ-দোষবন্ব হেতুভূত ঘটতে 
একজ্ঞানবিষয়ত্র সম্বন্ধে থাকে । বহ্যভাবব্যাপ্যবদ্হ্রদরূপ সংগ্রতিপক্ষ দোষ, 

তাদৃশদোষবন্ব “সাধ্যাভাবব্যাপ্যহেতু”এরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্ব সম্বন্ধে হেতুভৃতঘটত্বে 
থাকে এবং বহ)ভাববদৃহ্দরূপবাধ দোষ, তাদৃশদে!ষবত্ব সাধ্যাভাববান্ পক্ষো- 

হেতৃশ্চ এইরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্বসন্বন্ধে হেতুভৃতঘটত্বে থাকে । এই দোষযুক্ত হেতু 

দুষ্টহেতু বলিয়। অভিহিত হয় । ইহাই নব্যনৈয়ায়িকগণের অভিমত । 
কিন্তু প্রাচীনগণ বলেন-__ব্যভিচারাদিদোষবিষয়কজ্ঞান অনুমিতির প্রতি- 

বন্ধক হয়, সেই ব্যভিচারাদি-দোষবত্ব হেত্বাভাসত্ব অর্থাং সেই দোষযুক্ত হেতুই 
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দুষ্টহেতু বলিয়া! গণ্য হয়। সংপ্রতিপক্ষস্থলে অনৃমিতির বিরোধিব্যাপ্তিজ্ঞান ও 
বিরোধিপরামর্শজ্ঞানাদি দোষ, সেই বিরোধিবাাপ্তিজ্ঞানাদিমত্ হেতুতে“সাধ্যাভাব 
ব্যাপ্যহেতৃ” এরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্বসন্বন্ধে থাকে । যদি বল উক্তদোষবিশিষ্ট- 

হেতুকে দুষটহেতুরূপে স্বীকার করিলে বহিমান্ ধূমাং ইত্যাদি সদ্দেতৃস্থলে 
বহযভাববান্ পর্বত ইত্যাকারক বাধভ্রমজ্ঞান সাধ্যাভাববিষয় কত্বরূপে অনুমিতির 

প্রতিবন্ধক বলিয়। সাধ্যাভাববান্পক্ষোহেতুশ্চ এরূপ একজ্ঞানবিষয় ত্বসন্থন্ধে 

সাধ্যাভাববন্্ব ও হেতৃভৃতধূমে থাকায় সদ্ধেতুধূমের বাধিত্বাপত্তি। এরূপ বলিতে 
পার না। কারণ বাধভ্রমকালীন ধূমাদিসদ্ধেতুতে একজ্ঞানবিষয়ত্বের সম্বন্ধতুকল্পনা 
করিতে পার] যায় না। যেহেতু “অয়ংধৃমহেতুর্বাধিতঃ” ইত্যাকারক ব্যবহার 
পরিলক্ষিত হয় না। আর তাদশ ব্যবহারই এককজ্ঞানবিষয়ত্বরূপসন্বন্ধকলনার 

প্রতি কারণ, কারণাভাবে কাধ্য উৎপন্ন হইতে পাবে না। এখানে--প্রতিপক্ষ 

বা বিরোধী পরামর্শজ্ঞানকালে ধৃমাদি সদ্ধেতৃতে সংপ্রতিপক্ষিত অর্থাৎ এই ধৃম- 

হেততে অসংপ্রতিপক্ষত্বের অভাব আছে এইরূপ ব্যবহ।র পরিলক্ষিত হওয়ায় 

একজ্ঞানবিষয়ত্বের সন্বন্ধতব কল্পিত বা স্বীকৃত হয় । ভ্রমাত্মকবাধজ্ঞানকালে ধুমাদি- 

সদ্ধেতুতে “অয়ংহেতুর্বাধিতঃ” এরূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না, বরঞ্চ অয়ং হেতু নন 
বাধিত, কিন্তু পুরুষব্যক্তি ভ্রান্ত এইকূপ ব্যবহারই পরিদৃষ্ট হয় । এই কথা বলেন। 

অনুমিতিবিরোধী শব্দের অর্থ- অনুমিতি ও অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান 
এই দুইটির মধ্যে যে কোন একটি প্রতিবন্ধকীভূত ব্যভিচারাদিবিষয় কঞ্তান, 
তাদৃশজ্ঞানের বিষয় ব্যভিচারাদি হইল হেতুর দোষ, সেই দোষযুক্তহেতুই 

দুষ্টহেত বলিয়া কথিত। অতএব বহিমান্ অয্পং এই অনুমিতির প্রতি পর্ববতো- 
বহ্ভাববান্ ইত্যাকারক বাধজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইলেও এবং সাধ্যাভাববদ্- 

বৃত্তিরূপ ব্যভিচারজ্ঞান উক্তানুমিতির প্রতিবন্ধক না হইলেও ব্যাণ্ডিজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধক হওয়ায় ব্যভিচারে হেত্বাভাসলক্ষণের অব্যাপ্তি হইল ন1। 

ব্যভিচারাদিদোষজ্ঞান যে হেতৃবিষয়ক হইবে, তল্লিঙ্গকানুমিতির প্রতি উক্ত 

হেতুবিষয় কব্যভিচারাদিদোষজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়; কিন্তু অশ্থলিঙ্গকানুমিতির 
প্রতিবন্ধক হয় না। সুতরাং এক হেতৃবিষয়ক ব্যভিচারজ্ঞানকালে অন্যলিঙ্গকানৃ- 

মিতি উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত ব্যভিচারবিধয়কজ্ঞান অন্তলিঙ্গকানুমিতির ব৷ তাহার 

করণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক না৷ হইলেও হেত্বাভাসলক্ষণে বা ব্যভিচারে 

অব্যাপ্তি হয় না। কারণ যে হেতুতে বা লিঙ্গে ব্যভিচারজ্ঞান গৃহীত হইবে, 

তল্লিঙ্গকানুমিতির প্রতি উক্তব্যভিচারজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়। ম্বৃতরাং এখানে 

অনুমানখণ্ডম্ ২৪৩ 



প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাবের কোনরূপ অসঙ্গতি বা অনুপপত্তি পরিলক্ষিত হয় 

না। ব্যভিচারজ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুমিতির প্রতিবন্ধক না হইলেও ব্যাপ্তি- 

জ্ঞানের প্রতিবন্ধকহেতু পরম্পরাসন্বন্ধে অর্থং ব্যাপ্তিজ্ঞানকে ছ্বার করিয়া 

অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় । এইজন্য অনুমিতিবিরোধীশবের অনুমিতি- তাহার 

করণব্যাপ্তিজ্ঞান এতদন্যতরের প্রতিবন্ধক এইরূপ অর্থই পূর্বের বিবক্ষিত হইয়াছে। 

ইহাই সংক্ষিপ্ত সংবাদ । যে পক্ষে যে সাধ্যের ষে হেতুতে যতগুলি ব্যভিচারাদি 

দোষ সম্ভব হয়, সেখানে সেই সকল দোষই ভিন্ন ভিন্ন হেত্বাভাস। যেখানে 

পাঁচটি হেত্বাভাস সম্ভব হইবে, সেইস্থান লক্ষ্য করিয়াই হেত্বাভাসের পঞ্চত্বসংখ্য। 

কথিত হইয়াছে । যুলে হেত্বাভাসের পঞ্চত্বকথন সম্ভবাভিপ্রায়ে, নতুব1 দুষ্ট- 

হেতুস্থলমাত্রেই পঞ্চবিধ হেত্বাভাস থাকিবে বা! থাকিতে হইবে এরূপ কোন 

ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। যেস্থানে সম্ভব হইবে সেইস্থানেই পঞ্চবিধ হেত্বাভাস 

হইবে । যেমন-_কাঞ্চনমময় হ্রদে! বহিমান্ জলত্বাৎ, বায়ুর্গন্ধবান্ স্রেহাং ও 

হুদে। বহিমান্ ঘটত্বাং এই সকল স্থানে পাঁচটি হেত্বাভাসই পরিলক্ষিত হয় । 

গ্রন্থকার এখন প্রত্যেকটি হেত্বাভাসের স্বরূপ বা পরিচয় বলিতেছেন। 

কারিকাতে হেত্বাভাস শব্দের দ্বার] দুষ্টহেতু গৃহীত হইয়াছে এখন তাহার ভেদ 

প্রদগিত হইতেছে। প্রথমে অনৈকান্তিক বা! সব্যভিচার হেত্বাভাস উল্লিখিত 

হইয়াছে । সব্যভিচার-_ব্যভিচারদোষবিশিষ্টহেতু ৷ অনৈকান্তিকই সব্যভিচার। 
সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সংপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ ও বাধিত এই পাঁচটি হেত্বাভাস 

অর্থাং দু্টহেতু । ব্যভিচার, বিরোধ, সংপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধ এই পাঁচটি 

হ্তুর দোষ । 

প্রাচীনগণ দুষ্টহেতুকে--সব্যভিচারকে অনৈকান্তিক শবের দ্বার, সং- 
প্রতিপক্ষকে প্রকরণসম শকের দ্বারা, অসিদ্ধকে সাধ্যসম শবের দ্বারা এবং 

বাধিতকে কালাত্যয়াপদিষ্ট বা কালাতীত শবের দ্বার! বুঝাইয়াছেন। 

ব্যভিচারের সহিত বর্তমান সব্যভিচার। ব্যভিচারবিশিষ্টহেতুই সব্যভিচার। 
অনৈকাস্তিকই সব্যভিচার। যে হেতুটি এঁকান্তিক নহে, একটি পক্ষে নিশ্চিত 
নহে, কখন সাধ্যের অধিকরণে কখন বা সাধ্যাভাবের অধিকরণে থাকে । 

অর্থাং যে হেতুটি সপক্ষেও থাকে বিপক্ষেও থাকে সেই হেতুকেই অনৈকান্তিক 
বলে। সাধারণ, অসাধারণ ও অনৃপসংহারী-_-এই তিনটির অন্তম অনৈকান্তিক 

-সব্যভিচার হেত্বাভাস। অতএব অনৈকান্তিক তিনপ্রকার--সাধারণ 

অনৈকাত্তিক, অসাধারণ অনৈকান্তিক, অনুপসংহারী অনৈকান্তিক ॥ ৭১ ॥ 

২৪৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পা: াঘাংগেতু ভ্বানু ভআাহজাঘাহতীও্বহ: | 

বথনাগলৃদর্শাতী ঙগিনাগলক্ষান্বিলী মন্ ।৩২)। 
নবানৈয়।য়িক মতে অনৈকান্তিক হেত্বাভাসের স্বরূপ বা পরিচয় দিতেছেন। 

অনেক- পরস্পর বিকদ্ধ একাধিক, অন্তঃ-ধর্ম ইতি অনেকান্ত। অনেকাস্ত, 

অনৈকান্ত ও অনৈকান্তিক ইহার! একার্থক শব্দ । অনৈকান্তিকের অপর নাম 

সব্যভিচার, ব্যভিচারের সহিত বর্তমান সব্যভিচাঁর। ব্যভিচার বলিতে কোন 

নিয়মবিশেষ না থাকা। যে পদার্থ সাধ্য বা সাধ্যাভাবের কোন একটি 

পক্ষে নিয়মবদ্ধ হইয়1 থাকে, তাভাকে এঁকান্তিক বলে । এঁকান্তিকের বিপরীত 

পদার্থকে অনৈকাস্তিক বলে। এঁকাস্তিক পদার্থ হইল অব্যভিচার, অতএব 

সব্যভিচার পদার্থই হইল অনৈকান্তিক। সাধ্য ও সাধ্যাঙাবের কোন একটি 

পক্ষে যাহার অন্তঃ-_-নিয়মবদ্ধ নাই তাহাই অনৈকান্তিক অর্থাং যে হেতুটি 

কোন সময়ে সাধ্যাধিকরণে থাকে কখন বা সাধ্যাভাবাধিকরণে থাকে অর্থাং 

যে হেতুটি সপক্ষেও থাকে, আবার বিপক্ষেও থাকে, সেই হেতু অনৈকান্তিক 

হ্ত্বাতাস বলিয়। অভিহিত হ্য়্। এই অনৈকান্তিক তিনপ্রকার _সাধারণ 

অনৈকাস্তিক, অসাধারণ অনৈকান্তিক ও অনুপসংহারী অনৈকান্তিক। 

সাধ্যাভাববদ্রত্তি সাধারণ অনৈকান্তিক । সাধ্যাভাবের অধিকরণে যদি হেতু 

বৃত্তি করে, তাহা হইলে সাধারণ অনৈকান্তিক হয় । যে হেতুটি পক্ষে, সপক্ষে 
এবং বিপক্ষেও থাকে সেই হেতু সাধারণ অনৈকান্তিক বলিয়৷ গণ্য হয়। 
হেতুটি নিয়মিতভাবে সাধ্যসহচর ও সাধ্যাভাবসহচর হয় বলিয়া উহাকে 

সাধারণ এই আখ্য৷ দেওয়া হইয়াছে । 

জাঘাহজ: আাযলক্ল্যন্থৃঘি, । বীন নম ন্যামিঘ্বান-সলিনল্ন: ক্গিবব। অবাঘাহঘা: 
ভ্া্যাঘদানাঘিক্ষংণী ইত্ত:। উন ব্বাহ্যবানালাঘিক্কতচন্সহ: সলিলধ্যব। অন্ত 
অনহবাগ্ুতিহআাধাহতা: | অনহাহন্ন লিহিন্বলজাঘ্যনানূ। হুতগ্রস্্ হাজ্বীতলিত্: হাল্-্রাহি- 

বাহী ঘহা দহ্থী বাধ্যলিহন্ননন্মহা লাল্বাঘাত্ঘ্স, জল্প ইীলিহক্নযাহিলি তহুল্তি। 
অন্ুনর্তাতী নব আজ্পল্লাশানাসনিঘীবি-াঘ্মক্কাহি: | আঅলিনল ভ্ঞলিইক-তযামিম্বান- 

সলিনল্ন: ক্গিযবী । নিতভ্ুভত্ত আাঞ্যভ্যাঘন্দীমূলাধান-সলিযীথী । অয ভ্া্যানা্- 
সম্ভ-আানসীিল দলিঅন্ত্রক: | অনুসলিঘহ্থী তত গলিষন্ত: আা্মামাত-ভা ঘন্চ:) অঙ্গ তত 
ইন্তন্তে হনিনিহীম: | আযালাত-আশন্ক ঘৃনকত্তু: ভা&মবাঘক্ষতলনীনল্যভ্জ ছত্হাক্ষি- 

নিহীনীঘবখানন্তবত্রান্্ লিহীন: । অনুসলিণহা: ঘা্যালানক্যাঘ্যতান্ ঘহাঃ । আমৃষ্কীলা- 
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মালাঘ্যক-জাঞনল্যা ঘতংলীদভিখলি-কাীলাগলৃন্বীনাসাপাত্ক - লহমান্র-ভতা ঘন ন- 

ভিখনি-নিনবব্বখ্ীঅন্য | আগ ন্ব দহ্ভ্ঘহালান-ভ্যাচ্যতলা-স্বালান দহভ্নহাবুলিনি- 

সলিনল্ঘ: ছতমূ। আস বন্ছিন-_অখা ঘতালান্র-ভ্যাযেন্ীস্বানওনি ঘহন্বন্ত:-অঁতীবী 

ঘলি ঘনতনলাঙাল আবী । হখা ন্ন বাজ্ত্র বতঘি ঘীনংতাবাত-ন্যাত্য-হান্জ্রতঅনলায়ান 

বলি দিলাহিহীন দীল:হান্ত্র হলি শ্ীঅযিবী, ঘূ্ব ীছিিঅ-ভ্যাচ্-ভ্হাঁনিওঘি জীত্তিজ্যহা 
সত্সহবাহন: অহাঘী অনলি, লখা বনূসলিনহাখক্ঠ অহাযতঘান্তুলিলিননংতীত্র। যল 

্বক্ন্সীন্তি ভ্যাঘেত্হাঁন অঙ্গা ঘিকনভনা ভ্রিলীযক্দীতি-মালপলিনল্ঘাজ বহায: | জএক্টল 

ন্বাণিক্ষনক-ঘদন্বতলান: ক্তচ্যন ছলি নহন্নি। লছ্গা। হৃলাতভ্যাঘেননীস়্ান জলি 

লন্নীন-লাললিহীম্ব-হাজ্ছত্রীঘা ইহুহুসানু জীক্ষিন্কলদ্িক্ীজলঘ-বীনলিহীনা জল্ম-হাল- 

মাদ বহস সলিঅল্তজ্জনা, ভাঘনান্) ল লৃঘনীলমালনিহীদ হাজ্হুতীত ল্ঘ দৃখকু, 
সলিনলপ্রক্ছণা, বীহতান। লিখা নব সলিনল্পন্ক-ঘজান্ কখনন্তানলি:? ল ছি ভীক্িক- 

অঙ্গিক্র্থভ্অবী সহালি্ অন্দলিঘহাভখক্ট অঙযান্কাহান্তমিনি: দাদা ঘাক্সী, ইলান্তুদিলি- 

ধিল্লতনঈনানি লিহীমর্গীঘল্। অঙ্গ অন কীত্তিভঅন্নাযন্া-স্বান, লসীঅযলাসালাঘ্ত- 

হ্বালান্ শ্ঁহামী লান্যখা, অৃহ্বীলাসালাঘ্যক্ষভ্বত নিহীছিষ্বালহস সলিন-্ছত্রাহিলি। 

অবিল্রিষ্তু আগযাবিভ্যান্যললত্ম্। আগঘবিজ্ি: ঘহী নহালানন্উতক্কহজাখানঃ। 

বল ন্ব ক্কাত্বনলয ণত্তলী লদ্থিলান্ হলি ভাবী, লঙ্গ দজ্ললী লঙ্কাত্বলদয হলিগ্ান 

লিহানান ক্কাস্বলনধি ঘত্ববী ঘহামহাঁ-সলিনক্থ: বতল্। হত্রকনাজিল্তিতন্ত অন্ী আ্যাঘেত্রতি- 
মলহ্সানান: । লগ নব ভহীলজ্ঘ গৃনাহ্ব্যা্বী হী ন্যাচ্মবনাজিমলহঞ ইনীহঘান সা 
ঘহী ভাজ্যজ্ঘাঘেইন্তনন্লাহ়াল-দহর নহানহাং সলিন্-্ঘ দকতমূ। আচ্যাসবিজ্যাহ্যতত্ত 

আচ্ঘনাবিভিন'্খড্লমূলা: | আা্ইী ঝাধ্যলান্রচ্টহক্ষসা নান: আা্যাসাবতি: । হজ 

বান জার ভ্কাত্বললঘনন্তিনানিআহী আ্বাধ্মলাশরহু্উহ্কতিহাচভ-ঝাধ্যঘহালহাঁ-সলিনল্ন: 

ছ্রনূ। হ্ব ইনী ইন্তুলাতভ্টহ্ন্ধালান: ভাঘলাদলিতিং | অধা কাস্বলদয গুলাহিত্ানী। 

রঙ্গ ইন্তুলানন্হুন্তনি হাচ্ছ-ইন্তালামাত্রানূ তিজত্তক্তত্ামিঙীলাইহলাজ: কম । হত 

নন্ভিনান, নীবাৃদাহিব্সাী ঘুড্তীঘা লীভগুলতরহা ইন্তুল্বানলভ্টহ্ক্তলনণি হাযেআাবিভ্রি- 

হি্সণি হদ্নি। অ্াণভত্ত ঘহী ঝাধ্যানাতাহি:। ঢৃনজ্গ তত অন্তুলিনিসলিনল্ম: পতমূ। 

অজরিনন্ক-অহমানলিহন্বঘী ভীক্কিক্ঘত্লিকমাজন্য-হীম্বনিহীমাজল্য-নজ্রম্িক-লৃস্বালমান 
ন্বিহীঘীনি। ল তত অহাঘআাঘাহঘ হী ভা+-ভভ্ুচ্ঞ-হ্বাননন্তুলিলিকাহণ তন্- 

নিহীঘিলঘা ন্ব আাঘ-অনুসলিনহাসাহ্লামাঘতলিলি সুদ; অগবিজুা্চন্কা্ুমিত- 
নাঘনীঃ, ভ্রাত্যবহাযাহিক লিলাঘি অন্তুলিত্ঘুন্নহন্ন। চৃৰ্ব ভাখ্যানালহ্বান সমানস্বাননদি 

ল সলিঅল্্কমূ, লানামানাহু বাহত্রান্্। অল্যথা অনূসলিণহ্বাহাদি লা ন্জ্যাচঅ- 
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অভাহাদ সলা্জলিনযক্ষতল সলিনল্ঘক্াঘনী: | স্থিত সলত-বানালাভকন্হিল-নাঘাবি- 

ঝুত্ব: দলিনন্পন্ষলা । লঙ্গ সদংলহাক্কানিঘনন মালা ত্যস্থান ল্কন্বিত্বদতুত্ঞবী। লন্ব 
নাঘহ্খন্ত ঘধী ইন্তুবৰ ভ্যজিন্নাহ:) নহী তখনি ভন্নহনালিজিই হীন হলি লান্ছযমূ। 

নাঘহালঙস ন্মলিঘাহ্ষানাইনহাল্। কিত্ব যল নহালহানিল্নং আগঘনুভিবন 
মজিন্বাহস্থালা ইহক্ষিত্তিনক্কংবনা নাশং্সানুলিলি সলিনক্ঘক্্ন আা্যমূ। ঘম্র অলীনু- 

নলিহবতান্রতিন্ত-্ন ঘহাবী যল্ঘল্যাত্য-দৃষিনীকননলাফ়ানমূ, লঙ্গ নাশহ্ঘন সলিনক্তন্কতল 

ান্ঘম্। লন্য হী ঘইবাল্ঘলতমানূ কখ নাগ হল মান্য । অহনা ইন্ক-ইহা- 

ক্তান্তারভ্ভইন।বুলিনবন্তুমনবিজ্ুতত্রাহিলি । না লহ্ভ্পাগ়েজিল্লা হী হনাজানা- 

হন্ন্যাচ্যা অপি লল্লঞ্ধী ঘ্নান্নর্অন্লি, অন্যত্তা হুআামাবা মন্যসজানু। আমজ্ঞাত 

লন্সলিঘহ্ীমিল্ন হর, হনন্ু-ক্ভল ফুলিলা দৃতজু-তনইহান। অত্সলিঘঘাভ্যাঘেক্ত ল 

সলিনক্তন্ক হলি দঘত্ক্ষাশঃ; ॥৩২)। 

সাধাবণ ইতি । সাধ্যবদন্যস্থা7নে - সাধ্যাধিকরণতিন্স্থানে বা স।ধ্যাভাবাধি- 

কবণে বৃত্তিমান্তেতু সাধ।বণ নাক প্রথম অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বঙ্িয়া 

কথিত হয়। এই সাধারণ নামক অনৈকাঁস্তিক হেত্ব।'তাস, সাধ্যবদন্যাবৃত্তি বা 

সাধ্যাঙাবধিকবণে অবৃত্তিমান্হেতুবপ ব্যাপ্তিজ্ঞ।নেব প্রতিবন্ধক হয়। 

সাধ্যাসম।নাধিকরণ অর্থাৎ সাধের অসমানাধিকবণদেশে বর্তমানহেতু 

অসাধারণ নামক দ্বিতীয় অনৈকান্তিক তেত্বাভাস। এই দ্বিতীয় অনৈকাস্তিক 
হেত্বাভাস, সাধ্যেব সহিত একাধিকরণদেশে বর্তমানহেতৃবপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক হয়। সমানাকারকজ্ঞানের প্রতি সমানাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা 

ইহাই নিয়ম । 

অসাধারণ হেত্বাঙ।সকে ধাহার। অনিত্যদোষ বলিয়া স্বীকার করেন, সেই 

প্রাচীনের] কিন্তু বলেন__-সপক্ষে অবর্তমান বা অবৃত্তিমান্হেতু অসাধারণ 

হেত্বাভ।স বলিয়। পরিগণিত হয়। নিশ্চিত সাধ্যবিশিষ্ট বা নিশ্চিতসাধ্যাধি- 

করণীতৃত বস্তকে সপক্ষ বলে। এতাদৃশসপক্ষে অর্থাং নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট বা 
নিশ্চিতসাধ্যাধিকরণদেশে অবৃত্তিমান্হেতুঃ অসাধারণ বলিয়! গণ্য। সুতরাং 

“শব্দ হনিত্যঃ শব্দত্বাং” এখানে যখন পক্ষভৃতশবে সাধ্যভূত অনিত্যত্বের নিশ্চয় 

থাকিবে, তখন শব্দত্বহেত অসাধারণ হইবে না। কারণ শব্বত্বহেতু পক্ষভৃত- 

শব সর্বদাই বৃত্তিমান্ হয়, অবৃত্তিমান্ হয় না বলিয়া লক্ষণসঙ্গতি হয় না। 

কিন্ত যখন পক্ষভূতশবে সাধ্যভূত অনিত্যত্বের স*শয় থাকে, তখন নিশ্চিত- 

সাধ্যাধিকরণপদেব দ্বার! ঘটাদি গৃহীত হয় স্বৃতরাং ঘটাদি সপক্ষ হয় এবং 
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নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধিরণপদের দ্বার! ঘটতাদি গৃহীত হওয়ায় ঘটত্বাদি বিপক্ষ 

হয়। শব্তৃহেতু ঘটাদি সপক্ষে যেমন অবৃত্তিমান্ হয়, সেইরূপ ঘটত্ব।দিরপ 

বিপক্ষে অবৃতিঘান্ হয়। অতএব প্রাচীনমতে সপক্ষাবৃত্তিমান্হেতু ও বিপক্ষা- 

বৃত্তিমানহেতু অসাধারণ নামক হেত্বাভাস, এ এতাদ্বশ হেত্বাভাসলক্ষণে লক্ষণ- 

সঙ্গতি হইল। এই কথা প্রাচীনের বলেন। 

যে হেতুর সাধ্যটি অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয় বা হেতুটি অত্যন্তাভাবের 
অপ্রতিযোগী হয়, সেই হেতুঁকে অনুপসংহারী নামক তৃতীয় অনৈকাস্তিক 

হেত্বাভাস বলে। এই অনুপসংহারী হেতাভা'সের জ্ঞান সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত 

অভাবের প্রতিযোগীরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। যেহেতু 

সাধ্যাভাবের অপ্রতিযোগীহেতু অনুপসংহারী, আর সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী- 

হেতু ব্যতিরেকব্যাপ্তি। 

সাধ্যের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগীহেত্ অর্থাৎ সাধ্যাভাবব্যাপহেতু 

বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস বলিয়! কথিত। এই বিরুদ্ধনামক হেত্বাভীস, সাধ্য- 

ব্যাপ্যহেতু এই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হওয়ায় পক্ষসাধ্যবান্ ইত্যাকারকঅনুমিতিরও 

প্রতিবন্ধক হয়। অথবা সাধ্যাঁভ|বব)াপ)হেতু নামক বিরুদ্ধহেত্বাভাসের জ্ঞান 

সাধ্যবান্পক্ষ ইত্যাকারক অনুমিতির প্রতি সাক্ষাৎ সম্বদ্ধেও প্রতিবন্ধক হইতে 

পারে । যেতেতু তদ্বত্তা বা তদ্ব্যাপ্যবত্তা জ্ঞানের প্রতি তদভাববত্তাও তদভাব- 

ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা স্বীকৃত আছে। 

সংপ্রতিপক্ষপ্রকরণসম বলিয়াও কথিত হয় । যে অনুমানে সাধ্যের সাধক- 

হেতুর প্রয়োগের মত সাধ্যাভাবের সাধক হেত্ত্তরের প্রয়োগ হয়, সেখানে 

সংপ্রতিপক্ষদোষ হয়। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের প্রযুক্ত হেতুই যদি তুল্য- 

বলশালী বিবেচিত হয়, তাহ হইলে সাধ্যস'ধকহেতু এবং সাধ্যাভাবসাধকহেতু 

যদি নিজ নিজ সাধ্যসাধনে অক্ষম হয়, বাদীর হেতু দ্বার সাধ্যসাধন করিতে 

যাইলে প্রতিবাদীর হেতুর পরামর্শজ্ঞান বাদীর সাধ]াভাবের অনুমিতির কা'রণরূপে 

উপস্থিত হইয়1 বাদীর অনুমিতির বিঘ্ব উৎপাদন বা উৎপন্ন করে এবং সমানভাবে 

বাদীর হেতুর পরামর্শজ্ঞান (সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্পক্ষ) প্রতিবাদীর সাধ্যানৃমিতির 

_(সাধ্যাভাববান্পক্ষ ) প্রতিবন্ধক হয়। তদভাববত্বাজ্ঞানের বা তদভাব- 

ব্যাপ্যবত্বাজ্ঞানের প্রতি তদ্বত্বীজ্ঞান বা তদ্ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইয়। 

থাকে । সেখানে সতপ্রতিপক্ষ দোষ হয়। বিশ্বনাথ বলিতেছেন- কিন্ত 

সংপ্রতিপক্ষস্থলে প্রতিকূল বা বিরোধী দ্বিতীয়হেতু সাধ্যভাবের সাধক হয় । আর 

২৪৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিরুদ্বস্থলে একটি হেতুই অর্থাং সাধ্যের সাধকরপে প্রযুক্ত হেতুটিই সাধ্যাভাবের 
সাধক হয় । ইহা সংপ্রতিপক্ষ হইতে বিরুদ্ধহেতুর বৈলক্ষণ্য বা পর্থক্য। এবং 

সাধ্যাভাবের সাধকহেতুই বিরুদ্ধস্থলে অনুমানকর্তার অশক্তিবিশেষরপদোষের 

জ্ঞাপক হয়, ইহাও আর একটি উভয়ের পার্থক্যের বিষয় । সাধ্যাভাবের 

ব্যাপ্যবিশিষট পক্ষ সংপ্রতিপক্ষ বলিয়৷ অভিহিত হয়। সে সাধ্যব্যাপ্যবত্বের 

অপ্রামাণ্যজ্ঞ।ন, নিশ্চয়াত্মক বলিয়া বেধিত ভয় নাই, তাদৃশ সাধ্যবত্বজ্ঞানকালে 

যে সাধ্যাঙাবব্যাপ্যবত্ত্বের অপ্রামণ্যজ্ঞ।নটিও নিশ্যয়াতআ্মক বলিয়! বোধিত হয় 

নাই তাদৃশ সাধ্যাাবব্য।প)বত্বজ্তানের উপস্থিতিবিশিষ্টবিষয় সংপ্রতিপক্ষ। 

যে স্থানে সাধ্যব্য1প্যবিশিষ্টরূপে কৌন একটি পক্ষ গৃহীত হইয়াছে, এবং সেই 

সাধ্যব্যাপ।বত্তেব অপ্রাম[ণ) নিশ্চয়াত্মকঙ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, সেই স্থানে সেই 

পক্ষ যদি সাধ্যাভাবব্যাপ্যভিন্নহেতুর অধিকরণরূপে গৃহীত হয়, এবং সেই 

সাধ্যাভাববত্তের অপ্রামাণ্যনিশ্চয়াআকজ্ঞান অনুৎপন্ন, তাহা হইলে সেই পক্ষ 

সংপ্রতিপক্ষ বলিয়৷ অভিহিত হয় ইহাই নির্গলিতার্থ । যেমন পর্বতো বহিমান্ 

ধৃমাৎ ইত্যাদিস্থলে বহিব্যাপাধৃমবত্বরূপে পর্ববতপক্ষ বলিয় গৃহীত হইয়াছে । 
এখানে ধুমের পর্ববতবৃত্তিত্ব বিষয়ে অপ্রামাণ্যনিশয়াত্মকজ্ঞান যদি অনৃৎপন্ন হয় 
এবং এখানে বহ্ন্যভাবব্যাপ)জলবত্বরূপে যদি পর্ববতপক্ষ বলিয় গৃহীত বা স্বীকৃত 
হয় এবং বহ্যঙাবব্যাপ্যজলবত্বজ্ঞান অপ্রামাণ্যাত্মক বলিয়া বোধিত না! হয়, 

তাহ! হইলে “পর্ববতে| বহ্যভাববান্ জলাং” এই প্রতিপক্ষ বা বিরোধী-_ 

অনুমিতির কারণীভূত পবামর্শজ্ঞানস্থলে পর্ববত সংপ্রতিপক্ষ বলিয়। গণ্য হইবে। 
এই কথ] অন্যনৈয়ায়িকগণ বলেন। সংপ্রতিপক্ষের দূষকতা কারণ দেখাইতেছেন 
-_-“অত্রচ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার1। সংগপ্রতিপক্ষস্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর পরস্পরের 

অভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানবশতঃ পরস্পরের অনুমিতির গ্রতিরোধই বা অনুৎপন্নই 

ফল। সংশয়ের জনকতা সংপ্রতিপক্ষের দ্ৃষকতা বাজ; কিস্ত অনুমিতির 

প্রতিবন্ধক নতে। সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান অনুমিতি প্রতিবন্ধক এই বিষয়ে 

কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না । এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“অত্র কেচিং” 

ইত্যাদি গ্রন্থ । এই বিষয়ে কেহ কেহ অর্থাং রত্তকোষকার বলেন-_-ঘটাভাবের 

ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পরে ঘটের সহিত চক্ষুরিন্্িয়ের সংযোগ 

হইলে যেমন ঘটবান্ ইত্যাকারকজ্ঞান উৎপন্ন হয় । এবং যেমন শঙ্ছে পীতত্বা- 

ভাঁবব্যাপ্যশঙ্খত্বের জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও পীরত্তাদিদোষ বিদ্যমান থাকিলে 

«শাজ্খঃপীতঃ” ইত্যাকারকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সৃতরাং উক্তস্থলদ্বয়ে তদভাব- 

অনুমানখণগুমূ ২৪১ 



ব্যাপ্যবততাজ্ঞান থাকিলেও তদ্বতাজ্ঞানের উৎপত্তি হয় বলিয়৷ তদভাবব্যাপ্য- 

বত্তাজ্ঞানের ততপ্রতিবন্ধকতু স্বীকৃত হইলে ব্যভিচারহেতু এই প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধক- 

ভাববিষয়ে প্রমাণাভাব কল্পন! করিতে হইবে । 

যদি বল তথাপি বিশেষদর্শনক্ষেত্রে স*শয় অপ্রামাণিক, প্রত্যক্ষস্থলেই তাহার 

-সংশয়ের প্রসিদ্ধি আছে। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__“এবং কোটিছ্য়” 

ইত্যাদিগ্রস্থ। স্থাগুব! পুরুষে কোন ধর্মীতে স্থ ঘৃত্বব্যাপ্যবক্রকোটরাদিমান্ য়ং, 
পুরুষত্বব্যাপ্য-হস্তপদাদিমণন্ অয়ং ইত্যাকারক” কোটিছয়ের ব্যাপ্যদর্শন হইলেও 

কোটিদ্বয়ের “এই দৃশ্যমান বস্তুটি স্াণু অথব। পুরুষ” এতাদৃশ প্রত্যক্ষরূপ সংশয় 

যেমন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সংপ্রতিপক্ষস্থলে সংশয়রূপ অনুমিতি উৎপন্ন হইবেই। 

অর্থাং অনুমিতির প্রতি তদভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্বে প্রমাণাভাব- 
বশতঃ বিরুদ্ধ উভয়কোটী সমানবলশালী হওয়ায় সংশয়াকারানুমিতি উৎপন্ন 

হয়ই। যদি বল সংশয়ের প্রতি তদভাবব্যাপ্যবত্তার নিশ্চয় আকজ্ঞান প্রতিবন্ধক 

হয় না বলিয়া যেখানে এককোটিব্যাপ্যবত্তার নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান আছে সেখানে 

কোটিদ্বয়ের উপস্থিতিবশতঃ সংশয়ের আপত্তি হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ 

বলিতেছেন-_“যত্রচ” ইত্যাদি গ্রন্থ । যেস্থানে অর্থাং পীতশঙ্ঘ ইত্যাদি স্থানে 

এককোটির ব্যাপ্যদর্শন হয়, সেইস্থানে পীত্তাদিদোষ অধিক বলশালী বলিয়া 

উক্ত পীত্তাদিদোষ দ্বিতীয়কোটি শুর্ুত্বাদিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, এইজন্য শঙ্ছখ- 

শুরুপীত বা ইত্যাকারক সংশয় উৎপন্ন হয় না। সমবলের দ্বারা - কাধ্যবলের 

দ্বারা অধিক বলভাব ও সমবলভাব কল্পিত হয় অর্থাং কোন্ বস্তটি অধিক- 

বলশালী, কোন্ বস্তুটি তুল্যবলশালী ইহ! কাধ্যানুসারেই কল্পিত বা দ্রিত 

হইয়া থাকে । সুতরাং সংশয়ের জনকতাই সংপ্রতিপক্ষের দৃষকতাবীজ, কিন্ত 

অনুমিতি প্রতিবন্ধকতা নহে । ইহাই রত্রকোষকারের আশয় । “তন্ন” ইতি। 

রত্রকোষকারের উক্ত অডিমত যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ কোন পদ]র্থের অভাব- 

ব্যাপ্যবত্াজ্ঞান থাকিলে সাধ্যবিষয়ক জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষজন্ত 
প্রত্যক্ষ, শাব্বোধও অনুমিতি অনুংপন্ন হয় বলিয়া লাঘববশতঃ লৌকিক 
সন্নিকর্ধ হইতে অনুৎপন্ন এবং পীত্তাদিদোষবিশেষ হইতে অনুৎপন্ন-প্রত্যক্ষাদি- 

জ্ঞানমাত্রের “সাধ্যাভাবব্যাপ্যবান্” ইত্যাকারক নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান প্রতিবন্ধক 

হয়। 

প্রত্যক্ষস্থলে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকিলেও সাধ্যনিশ্চয়প্রত্যক্ষের অগোচর 

হয় না। কিন্তু সাধ্যাভাব নিশ্চয় জ্ঞানলক্ষণ হইতে উৎপন্ন বা পীত্তাদিদোষ- 

২৫০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবল" 



বিশেষ হইতে অনুংপন্ন প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানমাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক হয়” 

সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্ব।জ্ঞান পীত্তাদিদোষবিশেষ হইতে অনুংপন্ন-অলোৌকিক 
সাক্ষাৎকারের - প্রত্যক্ষের প্রতি ও শাবববোধের প্রতি পৃথক্-পৃথক্ ভাবে প্রতি- 

বন্ধক স্বীকৃত হয় না। কাধ্য-কারণভাবের বাহুল্যকল্পনে গোৌরবদেষ হয় 
বলিয়া সংপ্রতিপক্ষস্থলে সংশয়াকার-অনুমিতি উৎপন্ন হয় না । তদভাবব্যাপ্য- 

বত্তানিশ্চয় জ্ঞানমাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক নহে। কিন্ত লৌকিক-সন্নিকর্ষ হইতে 

অনুৎংপন্ন এবং পীত্তাদিদোষবিশেষ হইতে অনুৎপন্ন জ্ঞানমাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক 

হয়। এইজন্য “পীতশঙ্ঘখ* ইত্যাকারকজ্ঞান পিতাঁদিদে!ষ হইতে উৎপন্ন হয় 

বলিয়া “পীততাভাবব্যাপ্যবত্ব1জ্ঞান” “পীতশঙ্খ” এই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় 

না। সংপ্রতিপক্ষস্থলেও তদভাবব্যাপ্যবত্তা নিশ্চয়াত্বকজ্ঞান লৌকিকসন্নিকর্ষ 
হইতে অনুৎপন্ন এককোটি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় বলিয়! স"শয়াকারানুমিতি 

হয় না। ইহাই ভাবার্থ। 

তদভাবব্যাপাবস্তানিশ্য়ের পর লৌকিকসন্নিকর্ষাদি হইতে উৎপন্ন-বিশিফট- 

বুদ্ধি অনুভবসিদ্ধ বলিয়া! সেই অনুরোধে যেমন প্রতিবধ্যাংশে লৌকিকসন্গিকর্ষাদি- 
অজন্ত্ব সন্নিবিষ্ট প্রয়োজন, সেইরূপ সংশয়াকারানৃমিতি অনৃভবসিদ্ধ বলিয়। 

সেই অনুরোধে প্রতিবধ্যাংশে অনুমিতিভিন্নত্ব ও নিবেশ কর! প্রয়োজন। এইজন্য 

গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-“নহি” ইত্যাদিগ্রস্থ । লোৌকিকসন্নিকর্মস্থলে প্রত্যক্ষের 

মত সংপ্রতিপক্ষস্থলে সংশয়াকারানুমিতি প্রামাণিকী নহে। যাহার ফলে 

প্রতিবধ্যভূতজ্ঞানাংশে লৌকিকসন্নিকর্ষাদি-অজন্যত্বাদির মত “অনুমিতিভিন্নত্বে- 
সতি” এইরূপ বিশেষণ নিবেশ করিতে হইবে । কোটিদ্বয়ের ব্যাপ্যবত্তানিশ্য়ের 

পর কোটিছয়ের প্রত্যক্ষাত্মক সংশয় কীভাবে উৎপন্ন হয়? এইজন্ত গ্রন্থকার 

বলিতেছেন-_-“যত্রচ” ইত্যাদিগ্রন্থ । যেখানে কোটিছয়ের ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান উৎপন্ন 

হয়, সেখানে উভয়কোটর অপ্রামাণ্যজ্ঞান হইতে সংশয় উৎপন্ন হয় ! অন্যথ1 ন 

অর্থাং নতুব! অন্য কোন কারণ হইতে সংশয়ের উৎপত্তি হয় না। যেহেতু যে 

জ্ঞানের অপ্রামাণ্য গৃহীত হয় নাই এইরূপ তদভাবব্যাপ্যবত্তা নিশ্চয় ত্কজ্ঞান, 

যে জ্ঞানের অপ্রামাণ্য গৃহীত হইয়াছে, তাদৃশজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। 

যে হেতুটি সাধ্যের মত অসিদ্ধ বা অনিশ্চিত, সেই হেতৃকে সাধ্যসাধনের- 

নিমিত্ত গ্রয়োগ করিলে অসিদ্ধ হেত্বাভাস বলে। এই অসিদ্ধ হেত্বাভাস 

তিনপ্রকার-_আশ্রয়াসিদ্ধ, স্থরূপাসিদ্ধ ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। যে অনুমানে আশ্রয়টি 

সিদ্ধ বা নিশ্চিত নহে সেই অনুমানে প্রযুক্তহেতু আশ্রয়াসিদ্ধ বলিয়! অভিহিত 

অনুমানখণ্ুষ্ ২৫১ 



হয় । আশ্রয়শবের দ্বারা পর্ববতাদিপক্ষ বোধিত হওয়ায় এই হেতু পক্ষাসিদ্ধ 

বলিয়াও কথিত হয়। যেমন “গগনারবিন্দ সুরভি অরবিন্দত্বাং” এখানে 

হেতৃড়ৃত অরবিন্দত্ব দ্বার] গগনারবিন্দ পক্ষে সুরভিত্বরূপসাধ্যের সিদ্ধি অনুমানের 

প্রয়োজন । কিন্ত অরবিন্বত্বহেতু পক্ষভৃত গগনারবিন্দে থাকে না বা বৃতিমান্ 

নহে। কারণ পক্ষভৃত গগনারবিন্দ প্রমাণের অগোচর বা অবিষয় বলিয়া 

উহা! অসিদ্ধ বস্ত । 

অতএব অরবিন্দত্বহেতুতে পক্ষধর্মতা বা পক্ষবৃত্তিত্ব সম্ভব নহে বলিয়া 
উক্ত হেতু অসিদ্ধ হয়। পক্ষটি অসিদ্ধ হইলে যেমন আশ্রয়াসিদ্ধ হয়, সেইরূপ 

পক্ষের বিশেষণ পদটি যদি অসিদ্ধ হয়, তাহ1 হইলেও আশ্রয়াসিদ্ধ হয় । যথা 

“মনিময় পর্বত বহিমান ধূমাং” এখানে পর্ববত পক্ষ, মপিময়ত্ব পর্ববতের বিশেষণ। 

পর্ববত প্রস্তরময়ই হয়, মণিময় হয় না। পর্বতের বিশেষণ মণিময়ত্ব অসিদ্ধ 

হওয়ায় উক্তস্থলেও আশ্রয়াসিদ্ধ হইয়াছে । 

আশ্রয়াসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যাপ্ত্বাসিদ্ধির মধ্যে অন্যতমই কিন্ত 

অসিদ্ধি। পর্ববতাদি পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্মের অভাবও আশ্রয়াসিদ্ধি বলিয়া 

কথিত । যেখানে “কাঞ্চনময় পর্ববত বহিমান্্” ইত্যাকারক অনুমানে উক্ত- 
পক্ষে সাধ্যভূতবহির সিদ্ধি আবশ্যক | সেখানে পক্ষভূতপর্ববত প্রস্তরময় হয়, 

কাঞ্চনময় হয় না। সুতরাং পর্বতের বিশেষণ কাঞ্চনময় অসিদ্ধবস্ত হওয়ায় 

আশ্রয়ের অসিদ্ধি হইয়াছে । যাহার ফলে পর্বত ন কাঞ্চনময় এরূপ জ্ঞান 

থাকায় বহিকব্যাপ্য ধূমবান্ কাঞ্চনময় পর্বতইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন 

হইতে পারিল না। এই পরামর্শজ্ঞানের অনৃৎপত্তিই হইল উক্ত আশ্রয়াসিদ্ধির 

ফল। 

যে হেতুটি পক্ষে স্বরূপতঃই সিদ্ধ হয় না অর্থাং যেখানে হেতুটি বস্ততঃপক্ষে 
থাকে না, সেই হেতুটিই স্বরূপাসিদ্ধ বলিয়! কথিত। শব্দ অনিত্য চাক্ষুষত্বাং। 

শব্দ বিনাশী, যেহেতু শব্দ চক্ষুরিক্তরিয় দ্বার] গৃহীত হয়। শব্দ কোন সময়েই 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হয় না বলিয়] চাক্ষ্ষত্বহেতু পক্ষতভৃত শব্দে থাকে না, 

এইজন্য চাক্ষুষত্ব হেতু স্বরূপাসিদ্ধ হইল। আশ্রয়াসিদ্ধিস্থলেও পক্ষে হেতু 

থাকে না, সেইরূপ স্বরূপসিদ্ধিস্থলে ও পক্ষে হেতু থাকে না। কিন্তু 

উভয়ের পার্থক্য বা বৈলক্ষণ্য এই যে স্বরূপাসিদ্বিস্থানে পক্ষ-পদার্থাট 

অলীক বা অবাস্তব নহে, কিন্তু আশ্রয়াসিদ্ধিস্থলে পক্ষপদার্থট অলীক 
বা অবাস্তব হয়। পক্ষে ব্যাপ্যত্বরূপে অভিমতহেতুর অভাব কিন্তু স্বরূপাসিদ্ধি 

২৫২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বলিয়] গণ্য হয় । স্বরূপাসিদ্ধিস্থলে হুদে দ্রব্যং ধূমাং ইত্যাদি স্থানে হ্রদাদিরূপ 

পক্ষে ব্যাপ্যত্বরূপে অভিমত হেতুভৃত ধূমার্দির অভাববিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় 

সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্পক্ষ ইত্যাক।রক পরামর্শজ্ঞানের অনুৎপত্তিই হইল স্বরূপা- 

সিদ্ধির ফল। সাধ্যভৃতবস্তর অসিদ্ধি, হেতৃতৃতবস্তর অসিদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপ্যত্বা- 
সিদ্ধির মধ্যে অস্তর্গত বা অন্তর্ভূত বলিয়া পরিগরণিত। সাধ্যে সাধ্যতাবর্চেদক- 
ধন্মের অভাবই সাধ্যাসিদ্ধি। “কাঞ্চনময় বহিমান্” এখানে কাঞ্চনময়ত্ব 

সাধ্যভৃতবহ্ির বিশেষণ, এই বিশেষণীভূত কাঞ্চনময়ত্ব অপ্রসিদ্ধপদার্থ বলিয়' 
কাঞ্চনময়ত্ববিশিষ্ট বহি হয় না। সুতরাং সাধ্যভূতবহ্িতে সাধ্যতা বচ্ছেদক- 
কাঞ্চনময়ত্বের অগাব থাকায় কাঞ্চনময়ত্ববিশিষ্ট বহিনব্যাপ্যধূমবান্ পর্ববত- 
ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞানের অনৃৎপত্তিই সাধ্যাসিদ্ধির ফল । “কাঞ্চনময় ধূমাং” 
এখানে কাঞ্চনময়ত্ব হেতুৃভৃতধূমের বিশেষণ, এই বিশেষণীভূত কাঞ্চনময়ত্ব 

অপ্রসিদ্ধ পদার্থ বলিয়া কাঞ্চনময়ত্ববিশিষ্টধূম অবাস্তব পদার্থ। স্বৃতরাং 
হেতুভৃতধূমে হেতৃতাবচ্ছেদক কাঞ্চনময়ত্বের অভাব থাকায় বহিব্যাপ্য কাঞ্চন- 

ময়রত্ববিশিষ্ট ধূমবান্ পর্ববত ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞানের অনুপপন্নই সাধনাসিদ্ধির 
বা হেত্বসিদ্ধির ফল। ব্যাপ্যত্বাসিদ্কি হইল সোপাধিকহেতু । যে হেতুতে 

ব্যাপ্তি অসিদ্ধ সেই হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি বলিয়া গণ্য হয়। হেতৃতে উপাধি 

থাঁকার জন্যই ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয় না । এবং ব্যাপ্তিনিশ্চায়ক প্রমাণের অভাবেও 
ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হয়। বিশ্বনাথ ব্যর্থবিশেষণঘটিত হেতুকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি 

বলিয়াছেন। “পর্ববতো বহিনমান্ নীলধূমাং” এখানে হেতৃভৃতধূমে নীলত্ব বিশেষণ 
ব্যর্থ হওয়ায় নীলধূম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি ধুমতুরূপেই ধূমে বহির ব্যাপ্যত্বসিদ্ধি হয় । 

নীলধূমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হয় না, যেহেতু উহা! গুরুধর্ম। সুতরাং নীলধূমে 
বহ্ির ব্যাপ্তি থাকে না। অতএব নীলধুমের ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি পরিগণিত হয় । 

উপাধির লক্ষণ__সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বমূ। অর্থাং 

নৈয়ায়িকগণ অনুমানের হেতুতে ব্যভিচারের অনুমাপক পদার্কে উপাধি 
বলেন। এই উপাধি--সাধ্যের ব্যাপক হইয়! হেতুর অব্যাপক হয় । সাধ্য- 

ব্যাপক শবের অর্থ-_-সাধ্যাধিকরণবৃতি-অত্যন্তাভাবের অগপ্রতিযোগী । 

সাধনাব্যাপক বা হেত্বব্যাপক শব্দের অর্থ__হেতুধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাভাবের 

প্রতিযোগী । “পর্ববত ধূমবান্ বহ্িমত্ত্বাং" এই অনুমানে পর্ববত পক্ষ, ধূম সাধ্য, 

ও বহিনমত্ত্র হেতু । এখানে বহিনমত্বহেতুটি উপাধিবিশিষ্ট হওয়ায় ব্যাপ্যত্বাসিদ্ছি 

হইয়াছে । আর্দ্রেন্ধন সংযোগ এখানে উপাধি | বহির সহিত আদ্রেন্ধনের 
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সংযে।গ হইলে ধূম উৎপন্ন হয় । যেখানে যেখানে ধুম থাকে সেই সেই স্থানে 

আর্জেন্ধনসংযোগ থাকে । সাধ্যভৃতধুমাধিকরণ পর্বত মহানসাদিতে আর্জেন্কন- 

সংযোগের অভাব না থাকায় আর্জেন্ধনসংযোগ, সাধ্যাধিকরণবৃতি অত্যন্তা- 

ভাবের অপ্রতিযোগী হওয়ায় সাধ্যভৃতধুমের ব্যাপক হইয়াছে । এবং হেতু- 

ভূতবহ্যাধিকরণ অয়োগোলকে আর্েন্বনসংযোগ থাকে না বলিয়া আর্জেন্ধন- 
ংযোগ হেত্বধিকরণবৃত্তিঅত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় হেতুর অব্যাপক 

হইয়াছে। যে ধর্মটি স্বসমানাধিকরণপাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম ভ্তরাঘটিত 

হয়, সেই ধর্মই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়। গণ্য হয় । “পর্ববত বহিমান্ নীলধুমাৎ” 
এখানে নীলধুমত্ব, স্বসমানাধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধশ্মাস্তরপদের “দ্বার! 
নীলত্ব গৃহীত হয়, নীলধুমত্ব, নীলত্বঘটিত হইয়াছে বলিয়া নীলধূমত্ব ব্যাপ্যতা- 
বচ্ছেদক হইতে পারিল না। “পর্বতোবহিমান্ ধূমাং” এখানে স্বসমানা- 
ধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মপদের দ্বার! ধুমত্ব গৃহীত হয়, তদ্ভিন্ন পদের 
দ্বাবা ঘটত্বাদি স্বীকৃত হয়, ধূমতু, ঘটত্বািধন্মাত্তব দ্বারা অঘটিত হওয়ায় ধূমত্ব 

সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়। গৃহীত বা গণ্য হইল। ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক লক্ষণে 

স্বপদের দ্বার! হেতু গৃহীত হয়। অতএব নীলধূমত্ব সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক না 
হওয়ায় নীলধূমের ব্যাপ্যতান্সিদ্ধি হইল। এই কথাও কেহ কেহ বলেন। 

পক্ষে সাধ্যাভাব, সাধ্যবদন্য, পক্ষাবৃত্তি সাধ্য প্রভৃতি বাধ নামক হেত্বাভাস 

বলিয়। কথিত হয়। অনুমিতি প্রতিবন্ধকতাই বাধজ্ঞানেব ফল। বাধজ্ঞান 

সক্ষাৎসন্বন্ধে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, এই বিষয়ে বিশ্বনাথ কারণ দেখা ইতে- 

ছেন--“তদ্ধম্মিক” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। অনাহাধ্য ও অপ্রামাণ্যজ্ঞানা- 
ভাববিশিইপর্ববতাদিধপ্মিকসধ্যাভাবাদিনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান, লৌকিক সন্নিকর্ষ 

হইতে অনুৎপন্ন ও পিতাদিদোষবিশেষ হইতে অনুৎপন্ন-পর্ববতাদিধর্থিকজ্ঞান- 

মাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক। প্রাচীনসম্প্রদায়মতে- সংশয় সাধারণ, পক্ষে 

সংশয়াকার ব1 সিষাধয়িষাকালীন-নিশ্চয়াকার সাধ্যসম্বন্ধজ্ঞান পক্ষতারূপে 

অনুমিতির কারণ হয়। বাধ ও সওপ্রতিপক্ষ সেই পক্ষতাজ্ঞানের বিরোধ 

বলিয়৷ উহাদের হেত্বাভাসত্ব সিদ্ধ হয়। প্রাচীনদিগের এরূপ অভিমত মৃক্তি- 

সঙ্গত নহে। কারণ তাদৃশনিশ্য়াকার সাধ্যসন্বন্ধজ্ঞান পক্ষতারূপে অনুমিতির 

কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে “পৃথিবী পৃথিবীতরভিন্ন। গন্ধবত্বাং” ইত্যাদি কেবল- 

ব্তিরেকী অনুমিতিস্থলে পক্ষাতিরিক্তস্থানে সাধ্যঅপ্রসিদ্ধহেতু তাদুশ 

নিশ্য়াকার সাধ্যসন্বন্ধজ্ঞান উক্ত অগ্রসিদ্ধনাধ্যক অনুমিতিমাত্রেরই প্রতিবন্ধক 
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হয় বলিয়৷ অগপ্রসিদ্ধসাধ্যক অনুমিতির অনুপপতি হয় এবং সাধ্যসংশয় বা 

অনৃমিংসা কালে সাধ্যনিশ্য় বা সিদ্ধি না থাকিলেও অনুমিতি হয়। 

“সাধ্যাভা বজ্ঞান প্রম1” ইত্যাকারক সাধ্যাভাবজ্ঞানের প্রমাত্বনিশ্য় ও অনুমিতির 

প্রতিবন্ধক হয় না। কাবণ উক্ত সাধ্যাভাবজ্ঞানে “ইদং জ্ঞানং প্রমা” এরূপ 

প্রমাত্বনিশ্চয়, সাধ্যাভাববিষয়ক নয় বলিয় প্রতিবন্ধক হয়না । আর উক্ত- 

প্রমাত্বনিশ্চয় সাধ্যাভাববিষয়ক না হইলেও অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইবে, 

এবিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এবং গৌরবদোষও হয়। যেহেতু 
সাধ্যাভাবনিশ্চয়াআ্বকজ্ঞানকে অনুমিতির প্রতিবন্ধক বলিয়। স্বীকার করিলে 

প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক হইবে সাধ্যাভাবনিশ্য়ত্ব । আর সাধ্যাভাবাধিকরণে 

সাধ্যাভাবপ্রকারক প্রমাত্বনিশ্চয়াআ কজ্ঞান অনুমিতিপ্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হইলে 

প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক ধন্ম হইল-_সাধ্যাভাবাধিকরণবিশেষ্ঠকসাধ্যাভাব- 

প্রকারক প্রমাত্বনিশ্যয়ত্ব সাধ্যাভাবনিশ্চয়ত্ব অপেক্ষা! উহা গুকধর্ম, অতএব 

গুরুধর্্েরে অবচ্ছেদকত। স্বীকার করা হয় না। অন্যথা অর্থাৎ গুরুধর্মের 

অবচ্ছেদকত্ব স্বাকাঁর করিয়] “সাধ্যাভাবজ্ঞান গ্রম।” ইত্যাকারক সাধ্যাভাব- 

জ্ঞানবিষয়ক প্রমাত্বজ্ঞান প্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হইলে সংগ্রতিপক্ষাদি স্থলেও 

সাধ্যাভাবব্যাপ্যবর্ত। জ্ঞানের প্রমাত্ববিষয়কত্বরূপে প্রতিবন্ধকত্বাপত্তি হয়। 

অথচ উহা! এইভাবে প্রতিবন্ধক হয় না কিন্তু ভ্রমত্বজ্ঞ।নবিরহ-বাধাদিবিষয়ক 

জ্ঞানই প্রতিবন্ধ করূপে স্বীকৃত হয়। বাধাদিস্থলে কোন কোন সময়ে ভ্রমত্বশঙ্কা 

নিবৃত্তি দ্বার! প্রামাণ্যজ্ঞ।ন উপযে!গী হয় অর্থাত পবম্পরাসন্থন্ধে প্রতিবন্ধক হয়। 

যদি বল বাধস্থলে পক্ষে হেত থাকিলে ব্যভিচারদোষ উৎপন্ন হয় এবং পক্ষে 

হেতুর অভাব থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধিই দোষ হয়। স্ৃতরাং বাধস্থলে ব্যভিচার- 
জ্ঞান বা স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞানদ্বারাই অনুমিততির অনুৎপত্তিসম্ভবে পুথকৃভাবে আর 

বাধকে হেত্বাভাসরূপে স্বীকারে প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ 

বলিতে পার না। করণ ব্যভিচারাদিজ্ঞান হইতে বাধজ্ঞানের ভেদ বা 

বৈশিষ্ট্য-[0179165006 পরিলক্ষিত হয়। সেই বৈশিষ্ট্য বা বৈলক্ষণ্য এইরূপ-_ 

ব্যভিচারজ্ঞান অনুমিতিকরণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞান 

অনুমিতিকারণ পক্ষধর্মতাজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। আর বাধজ্ঞান অনুমানের 
ফলম্বরূপ-অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় অতএব পৃথক পৃথক্ ভাবে উহাদের 

হেত্বাভাসত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এবং আরও বক্তব্য এই যে 

যেখানে পরামর্শজ্ঞানের পর বাধজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে পরামর্শজ্ঞানের 
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পূর্বেই ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় বাধজ্ঞানকালে ব্যাপ্তিজ্ঞান 

ও পক্ষধন্মতাজ্ঞান অবিদ্যমানহেতৃ ব্যভিচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকদ্বার' 

এবং স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞান পক্ষধর্মত। জ্ঞানের প্রতিবন্ধকদ্বারা অনুমিতির প্রতিবন্ধক 

হইতে সমর্থ হয় না, কিন্তু বাধজ্ঞ।ন অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় । এবং যেখানে 
উৎপতিক্ষণাবচ্ছিন্নঃ ঘটে গন্ধবান্ পৃথিবীত্বাং এই অনুমানে সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব 

হেতুতে না থাকায় ব্যভিচারজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিল না এবং পক্ষাবৃত্তিত 

হেতৃতে ন। থাকায় স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিল না। এখানে কেবল 

পক্ষে সাধ্যাভাবরূপ বাধজ্ঞানই একমাত্র অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। স্বৃতরাং 

ব্যভিচারজ্ঞানেরও স্বরূপসিদ্ধিজ্ঞানের সহিত বাধজ্ঞানের ভেদ অবশ্যই 

পরিলক্ষিত হয় বলিয়া! উহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপে হেত্বাভাসত্ব অনম্বীকাধ্য বস্তু । 

যদি বল পক্ষভৃত ঘটে সাধ্যভৃতগন্ধ বিদ্যমান করায় উক্তস্থলে বাধজ্ঞানের 

উৎপত্তি কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এইরূপ শঙ্কা করিতে পার না। উৎপত্তি- 

কালীন ঘটোগন্ধবান্ পৃথিবীত্বাং। এখানে পক্ষতাবচ্ছেদক যেমন ঘটত্ব সেইরূপ 

তদ্দেশ, এতদ্দেশ, তৎকালও এততকালাদি। তত্দ্দেশাবচ্ছেদে বা তত্তৎ- 

কালাবচ্ছেদে ঘটোগন্ধবান্ ইত্যাকারকানুমিতি অনুভবসিদ্ধ হইলেও এতদ্ 

উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে ঘটে সাধ্ভূতগন্ধ না থাকায় পক্ষবৃত্তিসাধ্যাভাবরূপ 

বাধজ্ঞানের উৎপত্তি হয় । পক্ষবৃত্তি-সাধ্যাভাব ইত্যাকারকজ্ঞান বাধজ্ঞান বলিয় 

কথিত । আর পক্ষবৃত্তি-সাধ্যাভাবব্যাপ্য ইত্যাকারকজ্ঞ।ন সংপ্রতিপক্ষ বলিয়। 

অভিহিত। ব্যভিচার, বিরুদ্ধ ও অসিদ্ধ এই হেত্বাভাসসমূহের ব্যাপ্যবত্ ব1 

ব্যাপ্য উহাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত বলিয়! স্বীকৃত হইবে । যেমন “পর্বতে 
ধূমবান্ বহেনঃ” ইত্যাকারক-অনুমিতিস্থলে সীধ্যাভাববদ্বৃত্তিবহি ইত্যাকারক- 

ব্যভিচারজ্ঞবান যেমন ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক দ্বার অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। 

সেইরূপ সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্ব ব্যাপ্যবান্ হেতু ইত্যাকারকজ্ঞান ও ব্যাপ্যজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধকদ্বারা৷ অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। যেহেতু যেস্থানে ব্যাপ্য নিশ্চয় 

আছে, সেইস্থানে ব্যাপকনিশ্চয়ও থাঁকিবেই । এখন দ্বিতীয়জ্ঞান - ব্যভিচাঁর- 

ব্যাপ্যজ্ঞান ব্যভিচারজ্ঞানের মধ্যেই অন্তর্গত বা অন্তর্ভুক্ত হইবে, উহাকে স্বতন্ত্র- 
ভাবে হ্ত্বাভাস বলিয়! স্বীকার করিলে হেতাভাসের সংখ্যার আধিক্য হইয়। 

পড়ে। পক্ষ সাধ্যভাববান্ ইত্যাকারকজ্ঞান হইল বাধজ্ঞান, পক্ষসাধ্যভাব- 

ব্যাপ্যবান্ ইত্যাকারকজ্ঞান সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া! অভিহিত । স্বৃতরাং পরিলক্ষিত 

হয় যে--সংপ্রতিপক্ষবাধের ব্যাপ্য। গোঁতম মুনি বাধও সংপ্রতিপক্ষ ইহাদের 
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পৃথকৃপৃথকৃরূপে হেত্বাভাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সংপ্রতিপক্ষ- 

ব্যাপ্যজ্ঞান অনুমিতি-তংকরণান্ততরের প্রতিবন্ধক হয় না বঙগিয়! উহ! হেত্বাভাস 

বলিয়। স্বীকৃত হয় নাই। অর্থাং সাধ্যাভাবব্যাপ্যবং পক্ষই সংপ্রতিপক্ষহেতু 

সংপ্রতিপক্ষব্যাপ্যবত্তাজ্ঞ।নের সাধ্যবত্তাজ্ঞানপ্রতিবন্ধকতে প্রমাপাভাব, সুতরাং 

সংপ্রতিপক্ষব্যাপ্যজ্ঞান অনুমিতি-তৎকারণান্যতরের প্রতিবন্ধক হয় না বলিয়। 

উহ!কে অতিরিক্ত হেত্বাভাস বলিয়। স্বীকার কর। হয় নাই। ইহাই নব্যনৈয়ায়িক- 

সম্মত নির্গলিতার্থ ॥ ৭২ ॥ 

ঝাঘহী নিঘধী ল মনিব আমাহতভন্ত অ:। 

অভ্বুলনজ্লান্ ল্বানুন: অ নাজাঘাংআলত: |।৩২।। 

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলেন--যে হেতুটি সপক্ষে-_নিশ্চিত সাধ্যবিশিষ্টপক্ষে 
অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যাধিকরণ ম্হানসাদিতে যেরূপ থাকে, সেইরূপ নিশ্চিত- 

সাধ্যাভাববিশিষ্ট বিপক্ষে অর্থাং নিশ্চিত সাধ্যাভাবাধিকরণ অয়োগেলকেও 

খাকে সেইহেতু সাধারণ নামক অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলিয়। অভিহিত হয় । 

অতএব হেতুটি নিয়মিতভাবে সাধ্যসহচর ও সাধ্যাভাবসহচর হয় বলিয়। 

উহাকে সাধারণ এই আখ্যা দেওয়। হইয়াছে । “পর্ববতো ধূমবান্ বহে” এখানে 
হেতুভূত বহ্ি নিশ্চিত সাধ্যাধিকরণ মহানসাদিতে থাকে এবং নিশ্চিতসাধ]া- 

ভাবাধিকরণ অয়োগোলকেও থাকে বলিয়! বহিহেতু সাধারণ নামক 

অনৈকান্তিকহেত্বাভাস বলিয়! পরিগণিত হয়। হেতুভূতবহিত হইল সাধ)ভূত 
ধুমের ব্যভিচারী পদার্থ । 

অয়োগোলকে ধূমের অভাব থাকায় ধুমের সাহ্চর্যয বহিচতে সর্ববজ্র 
খাকে না। সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান যে দ্রব্যে থাকে, সেই দ্রব্যে সাধ্যের 

ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না, যেহেতু ব্যতিচারজ্ঞান ব্যাপ্ডিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 
হয়। এইজন্য হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান থাকিলে ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন না 

হওয়ায় তল্লিঙ্গকানুমিতি হয় না। সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর বৃত্িত্বরূপ 

ব্যভিচারজ্ঞান সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর বৃততিত্বাভাবরূপ ব্যাণ্ডিজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধক হয়। সমানাকারকজ্ঞান সমানাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক । 

আর থে হেতুটি সপক্ষে-_নিশ্চিত-সাধ্যাধিকরণে থাকে না এবং বিপক্ষে-_ 

নিশ্চিত-সাধ্যাভাবাধিকরণেও থাকে না সেই হেতু অসাধারণ নামক দ্বিতীয় 
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অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলিয়া পরিগণিত বা অভিহিত হয় । যথা “শব্দোনিত্যঃ 
শবত্বাং” এখানে সাধ্যভৃত নিত্যত্বাধিকরণ আকাশাদিতে শব্দত্ব হেতু থাকে না 
এবং সাধ্যতৃতনিত্যত্বের অভাবাধিকরণ ঘটাদিতেও শক্ত হেতু থাকে না । কেবল 
পক্ষভৃতশব্ে হেতুভৃত শব্দত্ব থাকে। অতএব সাধ্যের অসমানাধিকরণরূপ 

অসাধারণ নামক অনৈকান্তিকহেত্বাভাস সাধ্যসামানাধিকরণ/রূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক হয় ॥ ৭৩॥ 

ঘ: অঘহা হলি । অঘহা-লিঘহা-হুলি: জামাত হত্বপ্ব:। অণহী লিষিন্বনঘাঞমলানূ। 

লিঃ ঘাঅহ্মিন্ব: | নিভভুলাহতাঘ অঘহা গৃজিতনঘুকমূ । অংন্তুনী লিঘহান্থতিততর- 

নন ম্বাহ্যমূ, নিজুব্য জাঘাহতআহনি5ঘি ভূমক্তলামীজহয সিদ্বানঘা লহ দাখন্বযানূ। 
যজ্তুমঘভাহিলি ৷ অনহা-লিহা-ভ্যান্থল হধ:। অনহা: আঘনলঘানিহ্িল:, নিঘহাঃ 

আসহুল্যলঘালিহিন্বন: | হাত্হীভনিক্স: হাল্বুআানিআবী, অবা হানই অলি 
অলইন্ব্মহা অনহাংন' ঘত্াহীলাঈন্ন, লব্ত্যান্থুলস্ব হাভ্বতললিলি উহা লনুযাশ্াহতমূ। 

যহান্ত হালইওলিংশ্-লিহন্ঘয:) লা লাধাঘাহ্তামূ। হুহুন্তু সান্বাললমূ। লম্বীনলল 

্ত দুলহুজম্ ৩২) 
য সপক্ষ ইতি। যেহেতু সপক্ষে থাকে এবং বিপক্ষে থাকে সেই হেতু 

সাধারণ নামক প্রথম অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস বলিয়! অভিহিত হয়। নিশ্চিত- 

সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষকে সপক্ষ বলে। এবং সাধ্যবদৃভিন্ন পক্ষকে সপক্ষ বলে। 

“ধুমবান্ বহেঃ” এখানে নিশ্চিত সাধ্যাধিকরণ সপক্ষ মহানসাদিতে হেতুভূত 

বহিঃ থাকায় এবং নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধিকরণ বিপক্ষ অয়োগোলকাদিতে 

হেতুভৃত বহি থাকায় বহি হেতুটি সাধারণ নামক প্রথম অনৈকান্তিক হেত্বাভাস 

বলিয়। গণ্য হইল। সাধারণ লক্ষণের ঘটক “সপক্ষবৃত্তি” পদের ব্যাবৃত্তি 
গ্রন্থকার দেখাইতেছেন--“বিরুদ্ধ বারণায়” ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধারা। সাধ্যভাবব্যাপ্ত- 

রূপ বিরুদ্ধহেতু বিপক্ষমাত্রে অর্থাং কেবল নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধিকরণে থাকে । 
এখন সাধারণ লক্ষণে সপক্ষ বৃত্তি এই পদটি নিবেশ না করিলে সাধারণ 

হেত্বাভাসের লক্ষণটির অলক্ষ্যে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসে সঙ্গতি হওয়ায় অতি- 

ব্যাপ্তি হয় । এই বিরুদ্ধহেতুতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য সাধারণ লক্ষণে “সপক্ষ 

বৃত্তি” এই পদ নিবেশিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যে হেতু নিশ্চিতসাধ্যাভাবা- 

ধিকরণরূপ বিপক্ষমাত্রে থাকে সেই হেতু সাধারণনামকহেত্বাভাস এইনূপ 

সাধারণ হেতুর লক্ষণ করিলেই কাধ্যসিদ্ধি হইবে। সপক্ষবৃততি এই অংশ না 
দিলেও কোন ক্ষতি নাই অর্থাং বিরুদ্ধ হেতুতে অতিব্যাপ্তি হয় এইরূপ বল? 

২৫৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলজী 



সমীচীন হইবে না। কারণ সাধারণহেতুজ্ঞান অব্যভিচারজ্ঞানের অর্থাৎ 
সাধ্যভাববদবৃত্িত্ব ইত্যাকারক ব্যাণ্ডিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক । আর বিরুদ্ধহেতুজ্ঞান 

“সাধ্যসাম।নাধিকরপ্য” ইত্যাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। সমানাকারক- 
জ্ঞান সমানাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় ইহাই নিয়ম। সুতরাং এই 

নিয়মানুসারে সাধারণহেতৃও বিরুদ্ধহেতুর দৃষকতাবীজের ভেদ পরিলক্ষিত হয় 
বলিয়! উহার! পৃথক্ পৃথক্ হেত্বাভাস বলিয়। গণ্য হইবে। “ষন্তৃভয়ম্মাং” ইতি। 

যে হেতু সপক্ষে থাকে না এবং বিপক্ষেও থাকে ন1! সেই হেতুকে অসাধারণ 

নামক দ্বিতীয় অনৈকাসত্তিক হেত্বাভাস বলে, ইহাই “যেহেতু উভয় হইতে” এই 
পদের অর্থ । সাধ্যবত্বরূপে নিশ্চিত পক্ষকে অর্থাৎ নিশ্চিতস।ধ্যাধিকরণপক্ষকে 

সপক্ষ বলে এবং সাধ্যশূন্ত্বরূপেনিশ্চিত পক্ষকে অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধি- 

করণ পক্ষকে বিপক্ষ বলে। অসাধারণ্যঘটক সপক্ষ ও বিপক্ষ নিশ্চয়ঘটিত 

বলিতে হইবে, কেবল সাধ্যবত্বরূপে বা সাধ্যশৃন্ত্বরূপে পক্ষকে সপক্ষ বা 
বিপক্ষ বলে না। গ্রন্থকার সপক্ষ ও বিপক্ষ নিশ্চয়ঘটিতের ফল বা প্রয়োজনের 

কথ] বলিতেছেন-__-“শব'” ইত্যাদি গ্রন্থ । “শব্দ অনিত্য শবত্বাং, এখানে যে 

সময়ে পক্ষভূত শব্দে সাধ্যভূত অনিত্যত্বের সংশয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে 

ঘটাদি পদার্থ সপক্ষ হয় এবং ঘটত্বাদি পদার্থ বিপক্ষ হয়। কারণ সাধাভূত 

অনিত্যত্বের নিশ্চয় ঘটাদিতে থাকে এবং অনিত্যত্বাভাবরূপ সাধ্যভাবের নিশ্চয় 

ঘটত্বাদিতে থাকে । আর শব্ত্বহেতু সপক্ষে ঘটাদিতে থাকে না এবং বিপক্ষে 
ঘটতাদিতেও থাকে ন1। স্ৃতরাং শব্দত্বহেতু অসাধারণনামক ছিতীয় অনৈকান্তিক 
হেত্বাভাস বলিয়া অভিহিত হয়। আর “শব্দ নিত্য শব্বত্বাং" এখানে 

সাধ্যনিত্যত্বের নিশ্চয়াধিকরণ আকাশাদিতে শব্দত্বহেতু থাকে না, এবং 

নিত্যত্বাভাবাধিকরণ ঘটাদ্িতেও শব্ত্বহেত থাকে না। সপক্ষ-আকাশাদিতে 
এবং বিপক্ষ-ঘটাদিতে শব্বত্ব হেতু না থাকায় এবং পক্ষভৃত শবেই থাকায় 
উক্তানৃমানে শব্বত্ব হেতু অসাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস হইয়াছে। অসাধারণ 

দোষ সাধ্যসামানাধিকরণ্যজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় । 

কিন্ত যখন পক্ষতৃত শবে সাধ,তৃত অনিত্যত্বের নিশ্চয় থাকে, তখন শবত্ব 
হেতু অসাধারণ হয় না, কারণ পক্ষতৃতশন্দে শবত্ব হেতু বৃত্তি করে, সপক্ষব্যাবৃতত 

হইল ন1 বলিয়া অসাধারণজক্ষণসমন্বয় হয় না। ইহাই প্রাচীনদের অভিমত। 
নবানৈয়ায়িকগণের অভিমতানুসারে অসাধারণের জক্ষণ পুর্বে কথ্ত হইয়!ছে 
--“সাধ্যাসামানাধিকরপ্য হেতু অসাধারণ হেতু” ইত্যাদি ॥ ৭৩ ॥ 

অনুমানখণ্ডমূ ২৫৯ 



বশবাওনৃঘঅইাহী ঈনভাল্ন মিন: | 
ঘ: জাভ্নবি ললাহি জ নিহত ভান: |৩৩।। 

অন্বয়ব্যতিরেকদৃষ্টাস্তবিহীন যে হেতুর পক্ষ কেবলান্বয়ী হয় অর্থাং 
অভাবের অপ্রতিযোগী -সকল পদার্থই পক্ষরূপে গৃহীত হয়, সেই হেতুকে 

অনুপসংহ।বীনামক তৃতীয় অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে। যথা “সর্ববমভিধেয়ং 

প্রমেয়ত্বাং" এখানে সকল পদার্থ পক্ষ, অভিধেয়ত্ব সাধ্য এবং প্রমেয়ত 

হেতু । এখানে সকল পদার্থই পক্ষরূপে স্বীকৃত হওয়ায় এবং সপক্ষ ও 

বিপক্ষ না থাকায় অন্বয় ব্যতিরেক দৃষ্টান্তের অভাবেই অভিধেয়ত্বরূপ সাধ্যের 

ব্যাপ্তিনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সকল পদার্থই পক্ষ বলিয়া সাধ্য- 

সন্দেহবিশিষ্ট হইয়াছে । হেতুতে সাধ্যসহচার প্রত্যক্ষের স্থান না থাকায় 

কোন হেতুর দ্বারাই পক্ষে সাধ্যের উপসংহার হয় না। পক্ষ কেবলাম্বয়ী হইলে 

অর্থাং সকল পদার্থই পক্ষান্তরগত হইলে সেখানে হেতু মাত্রই অনুপসংহারী হয় । 

উক্ত অনুমানে সকল পদার্থই পক্ষ বলিয়? দৃষ্টান্তবস্ত নাই। অনুপসংহারী 

দোষ সাধ্যাভাবব্যাপকাভাবপ্রতিযোগীহেতুরপ ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধক হয়। 

নব্যনৈয়ায়িক বলেন-_সাধ্য ও হেতু যদি কেবলাম্বয়ী হয় অর্থাত অত্যন্তা- 

ভাবের অপ্রতিযোগী হয়-_বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্ব, জ্ঞেয়ত্ব ও অভিধেয়ত্বাদি যদি 

সাধ্য ও হেতু হয় তাহ] হইলে উক্তস্থলীয় হেতু অনুপসংহারী হেতু বলিয়৷ গণ্য 

হয়। 

এখন গ্রন্থকার কারিকাতে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের পরিচয় দিতেছেন-- 

ষে হেতু সাধ্যাধিকরণে থাকেই না বা বৃত্তিমান্ই নহে সেই হেতু বিরুদ্ধ নামক 
হেত্বাভাস বলিয়। অভিহিত হয় । 

সাধ্যসাধনের নিমিত্ত এতাদ্ৃশ কোন হেতু যদি ব্যবহৃত হয়, যে হেতুি 
সাধ্যের ব্যাপ্য নহে কিন্তু সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হয় তাহা হইলে সেই হেতু 

বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস বলিয়া! কথিত হয় । যথা “অয়ং গোত্ববান্ অশ্বত্বাং? 

এখানে অয়ংপদবাচ্য অশ্ব-গো-ভিন্নপদার্থ ঘটাদি। পক্ষে কেবল হেতু না 

থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধ হয় । আর পক্ষে কেবল সাধ্য না থাকিলে হেতু বাধিত 

হয়। এইজন্য পক্ষপদের দ্বার অশ্ব-গে-ভিন্নপদার্থ গৃহীত বা স্বীকৃত হইয়াছে। 

সাধ্যতভৃত গোত্বের অধিকরণে গোব্যক্তিতে হেতুতৃত অন্থত্বের অভাব থাকায় 

২৬০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



অশ্বত্ব হেতুটি বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইয়াছে । এই বিরুদ্ধহেতু সাধ্যাভাব- 
জ্ঞানের সামগ্রী বলিয়! অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় । 

হেতুটি সাধ্যের ব্যাপ্য হইলে তাদৃশ হেতুর ছারা সাধ্যের অনুমিতি হয়। 
সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হেতুর দ্বারা সাধ্যাভাবের অনুমিতি হয়। সাধ্যাভাবব্যাপ্য 

হেতুর দ্বারা সাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলে উক্ত হেতু বিরুদ্ধহেতু নামক হেত্বাভাস 

হইবে। “অয়ং গোত্ববান্ অশ্বত্বাং” এখানে অশ্ব-গোভিন্নপদার্থে পক্ষে গোত্ব- 

সাধনের জন্য অশ্বত্বহেতু ব্যবহৃত ব৷ প্রযুক্ত হইলে উক্ত হেতু বিরুদ্ধনামক হেত্বা- 

ভাস হইবে, কারণ অশ্বত্ব হেতু গোত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্য নহে, কিন্ত গোতা- 

ভাবের ব্যাপ্য হয়। সাধ্যতৃতগোত্বের অভাববস্তর ব্যাপ্য হেতুৃতৃত অশ্বত্বের 
দ্বারা সাধ্যগোত্বপাধনে অশ্বত্ব হেতু বিরুদ্ধ হেতু হইয়াছে ॥ ৭৪ | 

ঈন্ভতাল্নযীলি । অন্বনলিউ্ঘ সমযংলাহ্ত্ঘান্ী ভভ্বজী দহাকতান আানানা ঘি- 
ক্তত্যসন্থ-হখভাল্তবামানাল্লানুমিনি; । হুল্তু ন অম্যতু, ঘধীন্কইহী অনন্বাহ- 
সইওণি হাবংলালানু। অভত্ত আা অনন্মাহানথ হ্বানলাঘক্কানকনাবিজ্িইন, ল ইলা মাঘং 
শহর, অখাঘি নঁত্াল্নধিাযন্ততে লমিত্তুক্দ | যব: ভা্যলীলি। হনকাইআা 
ভাচযতবালভ্ভইন ইল্ললানী নীঘিল:। অখান্ন ম্বা্ঘন্যাণন্ষীমূলামানপলিঘীহিত 
লহ্গ্র: ॥৩৬॥ 

রৃতিমদত্যস্তাীভাবের অপ্রতিযোগী হেতু প্রভৃতি কেবলান্বয়ী ৷ সর্ববমভিধেয়ং 

প্রমেয়ত্বাং ইত্যাদিস্থলে সকল পদার্থই পক্ষরূপে স্বীকৃত বা গৃহীত হওয়ায় পক্ষ 

সাধ্যসংশয়বিশিষ্ট হইয়।ছে। এবং উক্তানুমানস্থলে যখন সাধ্যসিদ্ধি এবং 

সিষাধয়িষ। আছে, তখন পক্ষান্তভাবে হেতুব্য/ পকসাধ্যসামানাধিকরণ্য ঘটিত 

ব্যাপ্তিজ্ঞানের সম্ভব হয় বলিয়। প্রমেয়ত্বাদি সচ্ধেতু হেত্বাভাসের অলক্ষাস্থল 

বলিয়। পক্ষ কেবলান্ুয়ী হইলেও উক্ত হেতুতে অতিব্যাপ্তি হয় ন। 

অনুপসংহারী নামক তৃতীয় অনৈকান্তিক হেত্বাভাস উপপাদন করিতেছেন-__ 
দৃষ্টাস্ত পুরস্কারে-_সর্ববমভিধেয়ং প্রমেয়ত্বাৎ ইত্যাদি স্থানে সকল পদার্থই 
পক্ষ । হেতুতে হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্যজ্ঞানের অন্য কোন স্থল না 

থাকায় অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যজ্ঞানরূপ-অন্বয়ব্যতিরেক দ্ৃষ্টান্তের অভাব- 
বশতঃ সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞানাভাব হেতু অনুমিতি হয় না। এরূপ উক্তি যুক্তি 

সঙ্গত নহে। কারণ পক্ষের একদেশে- পক্ষান্তর্ভাবে ঘটাদিস্থানে সামানাধি- 
করণ্যরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিলেও কেবলাম্বয়িপক্ষতাবছেদকরূপ অনুপসংহারীর 

কোন ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না। সহ্চারজ্ঞানরূপব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকুক্, 

অনুমানখগুম্ ২৬১ 



তাহার দ্বার পুরুষের অনুমিতির অজ্ঞানরূপা অসিদ্ধিই হইবে। কিন্ত 
সহচারগ্রহ হেত্বাভাস নহে, যেহেতু সহচারজ্ঞানাভাব ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির প্রতি- 

বন্ধক না হওয়ায় হেত্বাভাস হয় না। অনুমিতির অনুৃংপাদের প্রযোজক 

অনুমিতি-তৎকরণাম্থতর প্রতিবন্ধকজ্ঞানবিষয়ত্বের অভাব থাকায় হেত্বাভাস 

হয় না। ইহাই ভাবার্থ। যে হেতুর সাধ্যকেবলাহ্বরী--অত্যন্তাভাবের অপ্রতি- 
যোগী সেই হেতুই অনুপসংহারী হেতু । এই অনুসংহারীদোষ সাধ্যাভাব 
ব্যাপকাভাব প্রতিযোগীরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক । 

নব্যনৈয়।য়িকমতে সাধ্য ও হেতু কেবলান্বয়ী অর্থাং অত্যন্তাভাবের অপ্রতি- 

যোগী হেতুকে অনুপসংহারী নামক অনৈকাত্তিক হেত্বাভাস বলে। 
য সাধ্যবতীতি। সাধ্যাধিকরণতানিরূপিতবৃতিত্বসামাস্।ভাববিশিষ্ট হেতু 

বিরুদ্ধনামক হেতু । মুলস্থিত এবকারেণ-_সাধ্যাধিকরণত্াবচ্ছেদে অর্থাং 
সাধ্যের সকল অধিকরণেই অভাববিশিষ্টহেতু বিরুদ্ধ এরূপ অর্থ বোধিত হয়। 
কিন্ত অসাধারণহেতু এরূপ নহে বলিয়। বিরুদ্ধলক্ষণের অসাধারণে অতিব্যাপ্তি 

হয় না। সাধ্যের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগী হেতুই বিরুদ্ধ হেতু ইহাই 

“যঃ সাধ্যবতি” ইত্যাদি কারিকার সরলার্থ ॥ ৭৪ ॥ 

আঙ্পঘাবিভ্তিতাতা আব ভবকঘাজিত্তিংচ্সত | 
ত্রান্মলাবিভিতদহা জআহজিভিতজিলা ৩৭) 
অঙ্যাবিত্তিঘঙ্গ ঘহী অবল্দলিনযীনিহি: | 
ট্যবীরভ্ম ঘুমনত্আাহ্ঙ্গাবিবিতঘাঘহা 11৩৭ 
ভসান্ষবাজিভ্তিতঘহা লীকঘুলাবিন মনবৃ। 

নিছত্রমী: ঘহাসহাঁ ইততী: অল্সলিনহ্থালা |৩৩|। 
জাচ্যহুল্দী যঙ্গ অহাতী নাল: তহান্ত: 
শব্ঘলিক্কাীন ঘই বাল্নাবিষঙ্গ আাভ্ ।1৩৫।। 

অনুমানে সর্ববদাই সিদ্ধপদার্থই হেতুরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্ত যে হেতুটি 
সাধ্যের মত অসিদ্ধ সেই হেতু সাধ্যসাধনের নিমিত ব্যবহৃত ব! প্রযুক্ত হইলে 

সাধ্যসম বা অসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। গ্রন্থকার অসিদ্ধি নামক হেত্বাভাসের 

কোন লক্ষণ করেন নাই। উহার বিভাগ ব! প্রকারভেদের কথাই বলিতেছেন 
--অসিদ্ধি তিন প্রকার- আশ্রয়াসিদ্ি, স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ি। 
অনুমানে হেতুর আশ্রয়ভূত পক্ষটি ব1 পক্ষের অবচ্ছেদক বা বিশেষণাংশটি 

জং ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অপ্রসিদ্ধ বা! অবাস্তব হইলে আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হয় । যেমন 

“গগনারবিন্দং স্বুরভি অরবিন্দত্বাং" এখানে হেতুভূত অরবিন্দত্ব প্রসিদ্ধবস্ত 

হইলেও উক্ত হেতুর আশ্রয় গগনারবিন্দ পদার্থ অপ্রসিদ্ধ বা অলীক বলিয়া 

হেতুর আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস বা হেতুর দোষ হয়। পক্ষতাবচ্ছেদক 

ব| পক্ষের বিশেষণাংশটি অপ্রসিদ্ধ হইলেও আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ 

হয়। যথা *“মণিময় পর্ববত বহিমান্”" পর্বতের প্রস্তরময়ত্বই প্রসিদ্ধ আছে, 

কিন্ত মণিময়ত্ব প্রসিদ্ধ নহে, স্থৃতরাং পর্বতের বিশেষণীভূত মণিময়ত্ব অপ্রসিদ্ধ 

হেত্ব এখানেও আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হইয়াছে। 

স্বরূপাসিদ্ধিতে হেতু এবং হেতুর আশ্রয় পক্ষটি প্রসিদ্ধবস্ত হইলেও হেতুটি 

আশ্রয়ভূত পক্ষে থাকে ন৷ বলিয় স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হয়। যেমন 

“শব্দ অনিত্য চাক্ষুষত্বাং”" এখানে শব্দ চাক্ষষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় নয় বলিয়! 

পক্ষভৃতশবে' চাক্ষষত্বহেতু থাকে না বলিয়। স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ 

হয়। আশ্রয়াসিদ্িস্থলে যেমন হেতু পক্ষে থাকে না, সেইরূপ স্বরূপাসিদ্ধিস্থলেও 

হেতু পক্ষে থাকে না। কিন্তু উভয়ের ভেদ বা পার্থক্য__(791616006) এই যে 
আশ্রয়াসিদ্ধিস্থলে পক্ষট অবাস্তব বা অলীক পদার্থ হয় আর স্বরূপাসিদ্ধিস্থলে 
পক্ষপদার্থটি বাস্তব বস্তু । 

যে হেতুর বিশেষণপদটি ব্যর্থ বা অসিদ্ধ সেই ব্যর্থ বিশেষণকহেতু ব্যাপ্যত্বা- 
সিদ্ধি নামক হেত্বাভাস- হেতুরদোষ বলিয়া অভিহিত হয়। যথা “পর্ববত 
বহিমান্ নীলধূমাং", এখানে ধৃমত্বরূপেই ধূমে বহিঃর ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্ত স্বীকৃত 

হয়, গুরুধর্্ন বলিয়া! নীলধূমত্বরূপে নীলধূমে বহির ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্যত্ব অস্বীকৃত 

হওয়ায় নীলধূমত্ব বহিঃর ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হয় না। নীলত্ববিশেষণপদটি ব্যর্থ 

হইয়াছে। স্বসমানাধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মাস্তরাঘটিত যে হয়, সেই 

পদার্থটি ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়! স্বীকৃত হয় ইহাই নিয়ম । বহিঃমান্ ধৃমাং 
এখানে ধৃমত্বসমানাধিকরণ অথচ সাধ্যড়ূত বহর ব্যাপ্যতাবচ্ছেদ কধর্ম্াস্তর- 
পদের ছার দ্রবাত্বাদি গৃহীত হয়, ধূমত্ব দ্রবত্বাদি ছারা অঘটিত হওয়ায় 
ধুমত্বব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হইল | নীলধৃমত্বসমানাধিকরণ অথচ সেই বহি 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মাস্তর হইল নীলত্ব, ধৃমত্বটি এই ধর্মাস্তরনীলত্বঘটিত 

হইয়াছে, কিন্ত অটিত হয় নাই বলিয়! নীলধুমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়। 
গৃহীত হইল না, স্বৃতরাং নীলতাংশটি ব্যর্থবিশেষণ হইয়াছে । সুতরাং ব্যর্থ- 
বিশেষপকনীলধুম হেতু ব্যাপ্ত্বাসিত্ধি নামক হেত্বাভাস হইয়াছে । সৃবর্ণময় 

অনু মানখণ্ুম্ ২৬৩ 



ধূমাং ইত্যাদি স্থানেও হেতুটি ব্যর্থবিশেষণঘটিত হওয়ার ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি বোধিত 

হয়। কাঞ্চনময়বহিমান্ এখানে পর্বতের প্রস্তরময়ত্ের প্রসিদ্ধি আছে, কিন্ত 

কাঞ্চময়ত্বের প্রসিদ্ধি নাই, সুতরাং সাধ্যটি ব্যর্থবিশেষণঘটিত হওয়ায় এখানে 
ব্যর্থবিশেষণকবহ্ির সাধ্যাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাসত্বদোষ হইয়াছে। নৈয়ায়িক 

সাধ্যাসিদ্ধিকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করায় স্বতন্ত্ররূপে আর সাধ্যা 
সিদ্ধির উল্লেখ করেন নাই । বিশ্বনাথ বলিতেছেন- যেখানে মণিময় পর্ববত 

পক্ষ হইয়াছে সেখানে পক্ষাসিদ্ধি বা আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হয়। 

“তুদে] দ্রব্যং ধৃমবত্বাৎ এখানে হেতুটি আশ্রয়ভূতহ্রদে না থাকায় অপর অর্থাং 
স্বূপাসিদ্ধি নামক হেতুর দেষ হয়। আর যেখানে নীলধুমাদি হেতু হইয়াছে, 

সেখানে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হয়। 

সে অনুমানে সাধ্য-সাধক হেতুর মত সাধ্যাভাব-সাধক হেত্বস্তরের প্রয়োগ 

হয়, সেখানে সংপ্রতিপক্ষনামক হেত্বাভাস বা হেতুর দোষ হয়। বাদী ও 

প্রতিবাদী উভয়ের প্রযুক্ত হেতু যদি তুলাবলশালী বলিয়! বিবেচিত হয়, 

সাধ্যসাধক হেতু ও সাধ্যাভাবসাধক হেতু যদি নিজ নিজ সাধাসাধনে অক্ষম ব1 

অসমর্থ হন। বাদী হেতুদ্ধার সাধাসাধনে প্রবৃত্ত হইলে প্রতিবাদদীর পরামর্শ__ 
সাধ্যাভাবব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষ, পক্ষ সাধ্যাভাববান্ ইত্যাকারক অনুমিতির 

কারপরূপে উপস্থিত হইয়া বাদীর পক্ষসাধ্যবান্ ইত্যাকারক অনুমিতির 

প্রতিবন্ধক হয়। এবং সমানভাবে বাদীর সাধ্যবাপ্য হেতুমান্ পক্ষ ইত্যাকারক 

পরামর্শজ্ঞান প্রতিবাদীর পক্ষসাধ্যাভাববান্ ইত্যাকারক অনুমিতির প্রতিবন্ধক 

হয়। সেখানে সংগ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস হয়। যেমন বাদী বলিলেন__শব্ধ নিত্য 

শ্রাবণত্বাং শবত্ববং। এখানে বাদী “নিত্যত্বব্যাপ্যশ্রাবণত্ববান্ শব” এরূপ 

পরামর্শ্বার1 “শর্ধনিত্য” ইত্যাকারক অনুমিতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলে এমন সময়ে 

প্রতিবাদ্দী বলিলেন--শব্ধ অনিত্য কাধ্যত্বাং ঘটবং। এখানে যদি প্রতিবাদী, 
অনিত্যত্বব্যাপ্যকা্য্যত্ববান্শব্ধ ইত্যাকারক পরা মর্শঘবার! শব্ধ অনিত্য ইত্যাকারক 

অনুমিতি করিতে যায়, তাহা হইলে পরস্পরের পরামর্শজ্ঞান পরস্পরের 
প্রতিবন্ধক হইবে, কোনপক্ষই সাধ্য-সাধনে সক্ষম ব1 সমর্থ হইবেন না। বাদী 
বলিলেন- শ্রবণেক্ড্িয়দ্ার] শব্বত্ব গৃহীত হয় বলিয়া শব্ত্ব যেমন নিত্যবস্তূ 
সেইরূপ শব্দও শ্রবণেক্জিয়দ্বার গৃহীত হয় বলিয় শব্দও নিত্য পদার্থ । বাদীর 

এই কথ গুনিয়। প্রতিবাদী বলিলেন-_কার্য্য উৎপত্তিমান্ বলিয়া ঘট যেমন 

অনিত্যবস্ত, সেইরূপ উৎপত্তিমান্ বলিয়া শবও অনিত্য বন্ত বলিয়। স্বীকৃত 

২৬৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হইবে। নিত্যত্বসাধক শ্রাবপত্ব ও অনিত্যত্বসাধক কার্য্যত্ব পরস্পরবিরোধী 

হওয়ার পরম্পরের অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইল । যেখানে উভয়পক্ষের পরম্পর- 

বিরোধী হেতুদৃইটি তুল্যবলশ[লী বলিয়া কেহ কাহাকেও বাধা দিতে পারে না 

বা! সাধ্যসাধনে সক্ষম হন না1। কেবল সাধ্য ও সাধ্যাভাব বিষয়ে সংশয় 

উৎপন্ন হয়। সেখানে পরস্পর বিরুদ্ধ হেতুদ্য়দ্বারা পরম্পরবিরোধী পরামর্শজ্ঞান 
উৎপন্ন বা উদ্ভাবন হইলে উক্তবিরুদ্ধ হেতুদ্বয় সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত 
হয়। যেখানে সাধ্যাভাবসাধকহেত্ম্তর থাকে, সেইখানে সতপ্রতিপক্ষ হয়। 
যেখানে পক্ষ সাধ্যশুন্য অর্থাং পক্ষে সাধ্যাভাবেব নিশ্য়াত্মক জ্ঞান থাকে, 
সেখানে বাধনামক দোষ হয়। যেমন “উৎপত্তিকাল।বচ্ছিন্ন ঘটে গন্ধবান্ 

পৃথিবীত্বাং” এখানে উৎপত্তিকালীন ঘটে স।ধ)ভূত গন্ধ না থাকায় পক্ষবৃত্তি- 

সাধ্যাভাব এইজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত হেতু বাধিত নামক হেত্বাভাস বলিয়। 
কথিত হয় ॥ ৭৫-৭৮ ॥ 

অধিজ্তি নিনঅবী__আগথাবিভিহিআহিনা । নহ্াবিভিহিলি | আগঘামিজ্রিহিত্িতখব | 

আনইলি। হত্রকনানিভিহিজ্খ ॥৩এ। 

লীর্তগুমাহিক হলি । লীভঘৃনআাহিক্ষ ঘুতলঘা ন ইন্তুনাভহ্ক্ষমূ, ভ্নমানা- 
কতা তযাচ্যলানক্হ্ক্ক-ঘচ্নল্লিহাঘভ্তিলহঘ হসাত্যলাশন্তক্কত্ানে। ছুনসাম- 
আাননঅপ্পহ্থায_ভন্ববলালা খিকব্তীলি | শ্রিভভ্রধীহিলি । কঘিবঘীয-লহুাত-ভ্যাচ্যশরা 

ঘহানহাঁওদি অরনুসলিনহাত্রনল তক়'_ লিষভুযীহিনি। লখান্ন ভলরা্ঘণিততু-আঘা- 

আান্রড্যাচ্ঘলাণহামহাক্রাভীল-আগভ্যাত্নলাণহানহা লিময হুশ্ব: | আাযহুল্য ছলি। 

ঘহাঃ নহালাতন্হ্ক্ষনিহাচ্ভ হত । বীল ঘঠু বান্ধবংনওদি ল হ্বালি:। ঘৃত্ 

মৃত্ান্রচিল্তল্নী স্ঘ: কদিযীবীব্সসাণি নীত্যমূ ॥৩ধ-৩৫। 

হলি পীনিন্্না ঘস্বালল-মন্তান্নাভ্-নিব্ন্নিনাবাঁ বিজ্ঞাল্লজুক্ডারকযাসন্ত্ুলালভ্রততমু 

অলামমূ ॥৭)। 

অসিদ্ধি হেত্বাভাসের বিভাগ ব! প্রকারভেদ গ্রন্থকার দেখাইতেছেন-- 

আশ্রয়াসিদ্ধি ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । পক্ষাসিদ্ধি শর্ধের অর্থ--আশ্রয়ের অর্থাং 

হেতু প্রভৃতির আশ্রয়ভূত পদার্থের অসিদ্ধি অপ্রসিদ্ধি ইত্যর্থ। অপরাশবের 

অর্থ-স্বরূপাসিদ্ধি ॥ ৭৫ ॥ 

নীলধুমাদিক ইতি। ধূমত্বাদিধর্ম অপেক্ষা! নীলধূমত্বাদি গুরুধর্মম বলিয়। 
নীলধুমত্বাদি ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয় না। কারণ ম্বসমানাধিকরণ 

অথচ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক যে ধর্ণান্তর, সেই ধন্মান্তর দ্বারা অঘটিত ধর্মই 

অনুমানখণ্ডম্ ২৬৫ 



ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকৃত বা! গৃহীত হয় । যথা “বহিনমান্ ধূমাং” এখানে 

ধূমতবের সমানাধিকরণ অথচ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধশ্মান্তর হইল দ্রব্যত্বাদি, সেই 
দ্রব্যত্বাদিদ্বার] ধূমত্ব অঘটিত হওয়ায় ধূমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়৷ স্বীকৃত 

হইল। “বহমান নীলধূমাং” এখানে নীলধৃমত্বের সমানাধিকরণ অথচ 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদধর্শান্তরনীলত্ব, সেই নীলত্বদ্বার1| নীলধূমত্ব ঘটত হইয়াছে, 
অঘটিত হয় নাই, এইজন্য নীলধুমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়। স্বীকৃত হইল ন]। 

“অয়ংদেশো বহিঃমান্ ভবিষ্যতি ধুমপ্রাগভাববত্বাং” ইত্যাদিস্থলে ধূমপ্রাগভাবত্বের 

ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকত্বসংগ্রহের বা উপপাদনের জন্য “স্বসমানাধিকরণ” এই অংশ 

ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকলক্ষণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । অন্যথা ধুমপ্রাগভাবত্ব, ব্যাপ্য- 
তাবচ্ছেদকধ্মান্তর ধুমত্বদ্বার৷ ঘটিত হওয়ায় ধূমপ্রাগভাবত্বের ব্যাপ্যতাবচ্ছেক- 
ত্বানুপপত্তি হয়। কিন্তু স্বসমানাধিকরণাস্ত নিবেশ করিলে ধুমত্বধর্মাটি ভাবপদার্থ 

বলিয়। ধুমপ্রাগভাবত্বের ব্যাধিকরণধন্ম হইয়াছে, সমানাধিকরণধর্মা হয় নাই, 

স্বতরাং ত।দশব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধশ্মাস্তরপদের দ্বার! ভ্্রব্ত্বাদি গ্রহণ করতঃ 

ধুমপ্রাগভাবদ্বে লক্ষণসমন্থয় হইল। সংপ্রতিপক্ষের লক্ষণ ব৷ স্বরূপ বলিতেছেন-_ 

“বিরুদ্ধয়ো” ইত্যাদি গ্রস্থদ্থারা। “কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষতবাং” ইত্যাদি 

অব্যাপাবৃত্তিসাধ্যকস্থলে সাধ্য ও সাধ্যাভাব একাধিকরণবৃক্ষে বর্তমানকরায় 
উহাদের সামানাধিকরণ্য আছে। সুতরাং কপিসংযোগব্যাপ্যবান্ ও কপি- 
সংযোগাভাবব্যাপ্যবান্ ইত্যাকারক পরামর্শদ্বয় থাকিলেও সংপ্রতিপক্ষ হয় ন।। 

এই সদ্ধেতুস্থলে সংপ্রতিপক্ষনিষেধের নিমিত্ত “বিরুদ্ধয়োঃ হেত্বোঃ” অর্থাং 

পরস্পরবিরোধী হেতুদ্বয়ের এইভাবে কথিত হইয়াছে । স্ব-সাধ্যের বিরুদ্ধ 

অর্থাং অসমানাধিকরণ যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবত্তা পরামর্শ- 
কালীন সাধ্যের ব্যাপ্যবন্তাপরামর্শের বিষয় সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত 

হইয়াছে । যেমন ধূমের সাধ্য হইল বহি, বঞ্চির অসমানাধিকরণ বহৃত্যভাব, 

বহণ্যভাবের ব্যাপ্যবত্তাপরামর্শজ্ঞানকালীন বহিব্যাপ্যবত্তাপরামর্শজ্ঞানের বিষয় 
যে হেতু, সেই বিরোধী হেতৃই সংপ্রতিপক্ষ বলিয়! কথিত হয় ॥ ৭৭ ॥ 

সাধ্যশূন্ত ইতি। পক্ষশব্ধের পক্ষতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট এতাদ্বশ অর্থই 
বিবক্ষিত। এইরূপ বিবক্ষিতার্থ প্রদণিত হওয়ায় উদ্দেস্তাবচ্ছেদকীভূত 
অন্যদেশাবচ্ছেদে বা অন্যকালাবচ্ছেদে বিধেয়াংশের জ্ঞান বুযংপতি সিদ্ধ হওয়ায় 

'ঘট গন্ধবিশিষ্ট হইলেও উৎপতিক্ষণাবচ্ছিন্ন ঘট গন্ধাভাববান্ ইত্যাকারক 

বাধের অনুপপত্ি হয় না। যেহেতু কাল, দেশ ও স্থান প্রভৃতি ইহারাও 

২৬৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পক্ষতাবচ্ছেদক বলিয়া পরিগণিত হয়। পক্ষতাবচ্ছেদকীভূতদেশাবচ্ছেদের 
উদাহরণ দেখাইতেছেন-__-“এবং” ইত্যাদি গ্রস্থদ্বারা। মুলাবচ্ছিম্নবৃক্ষকপি- 

সংযোগী এখানেও এরূপ বোধিত হয় অর্থাৎ যদিও বৃক্ষে কপিসংযোগ থাকে, 

তথাপি মুলাবচ্ছেদে বৃক্ষে কপিসংযোগাভাব থাকে, যেহেতু দেশ, স্থান এবং 

কালাদিও পক্ষতাবচ্ছেদক হয়। অতএব এতদ্বৃক্ষত্বহেত বাধদোষ বলিয়! 

গণ্য হয়। যে সময় পধ্যন্ত পক্ষ সাধ্য সন্দেহবান্ ইত্যাকারক জ্ঞান থাকে, 

তাবংকাল পর্যযস্ত পক্ষে সাধ্াযসাধনের নিমিত্ত হেতু ব্যবহৃত হয়। এঁ হেতু 
কোন দোষযুক্ত না হইলে সাধাসাধনে সমর্থ হয়। কিন্ত ষেস্থানে কোন 

বলব প্রমাণের দ্বারা পক্ষসাধ্যাভাববান্ ইত্যাকারক নিশ্চক্লাত্মক জ্ঞান 

উৎপন্ন হইয়াছে, সেম্থানে আর পক্ষ সাধ্যসংশয়বিশিষ্$ ইতা!কারকজ্ঞ।ন 

উৎপন্ন হয় না। এইজন্যই বাধ হেতৃদোষ বলিয়! গণ্য হয় বা বাধিত দু্টহেতু 
বলিয় স্বীকৃত হয়। “কালাত্যয়াপদিহ্ট” অর্থাং কালের-_সাধ্যসন্দেহকালের, 

অত্যয়ে অতীতে, অপদিষ্ট- প্রযুক্ত হেতু কালাতীত নামে হেত্বাভাস বা 

দুষটহ্েতু হয়। এই দুষ্টহেতুতে অবাধিতত্বের অভাব থাকে বলিয়? উক্তহেতু 

ব।ধিত বলিয়া অভিহিত হয়। পক্ষে সাধ্ণাভাব প্রমাণসিদ্ধ হইলে হেতু 

বাধিত হয়। “যাগ ন স্বর্গহেতুঃ ক্রিয়াত্বাৎ, গগনবং” এই অনুমানে পক্ষভূত 

যাগে সাধ্যভৃতহ্বর্গহেতৃত্বাভাব আছে। কিন্তু বেদপ্রমাণ দ্বার পক্ষভূত যাগে 
্র্গহেতুত্বই অর্থাং সাধ্যাভাবই সিদ্ধ বলিয়] এখানেও হেতু বাধিত হইয়াছে 1৭॥ 

ইতি মহামহে।পাধ্যাপ্ কীরেশ্বর তর্কতীর্থ-_দেশিকোতমোপাধিক 

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থমহোদয়ান্তেব(সি-_ ভারদ্বাজান্নদ।প্রসাদস্থত _শ্রীগোপালচক্্র 
তর্কতীর্থকৃত কারিকাবলী সহিতসিদ্ধান্ত মুক্তাবলীর অনুমানখণ্ডের সবিশদ 

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ 

'্মন্থুমানখণ্ডমূ ২৬৭ 



তনানব্হ্ভম্ 

সালীতাস সন: নহমলী বাননাহিন্মূ। 

আন্হঘণীনাহীলা ঘা ভাব জা হ্বত্া নবম ।।৩২।। 
নান্বযার্থফসালিবহাভন জমুলিন্সানাহ ভল্যবী | 

মাননাহ্নিহালাল্তু হান্িনীহঘলাদতনূ 14০।। 

এখন উপমান প্রমাণের বিষয় বলিতেছেন । উপমিতি তৃতীয় প্রকারের 

অনুভব । এই অনুভবের করণ উপমান প্রমাণ বলিয়্! অভিহিত। কোন: 

অজ্ঞাত পদার্থে যদি কোন জ্ঞাতপদার্থগত সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ হয় এবং উত্ত- 

সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা উক্ত অজ্ঞাত সাধ্যবস্তর নামের সহিত তাহার সম্বন্ধের 

নিশ্চল্লাত্মক অনুভব হয়, তাহা হইলে এ অনুভব উপমিতি বলিয়৷! অভিহিত 

হয়। যেমন গবন্ন নামে এক জাতীয় পশু আছে, এই পশু অরণ্যেই বাস, 

করে। গবয় আবার “নীলগাই” শব্দদ্ধার বোধিত হয়। গবয় গোসদৃশ 

অরণ্যবাসী পশুবিশেষ, গরু নহে। গরুর সাস্া বা গলকম্বল আছে। 

গবয়ের গলকম্বল নাই । কিন্তু গবয়ের শরীরের অন্যান্ত অংশ গরুরই মত । 

গবয় অরণ্যপশ্ড বলিয়! গ্রাম্যবাসীর পক্ষে গবয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়।. 

স্বাভাবিক নহে । অথচ গ্রাম্যবাসী ব্যক্তি গবয়শব শুনিয়াছেন, কিন্ত গবয়- 

শবের অর্থ বা গবয়বিষয়কজ্ঞান নাই । একদা কোন অরণ্যবাসী ব্যক্তির 

নিকটে গ্রাম্যবাসী জিজ্ঞাসা করাতে অরপ্যবাসী ব্যক্তি বলিলেন--“গোসদৃশঃ 

পাবয়ঃ৮ অথবা যথা গোঁঃ তথা গবয়ঃ অর্থাৎ গরুর সদ্ূশ পশু গবয় বলিয়?, 

অভিহিত হয়। “গোসদৃশ পশু গবয়” ইত্যাকারক অরণ্যবাসীর এই বাক্যকে 

অতিদেশবাক্য কহে। গ্রাম্যবাসীব্যক্তি এই অতিদেশবাক্য শ্রবণ করার পর, 

বনভ্রমণে গমন করিয়া! অরণ্যে গোসদৃশ কোন পণ প্রত্যক্ষ করিলেন অর্থাধ. 

অরণ্যে কোন পক্ততে গরুর সাদৃশ্য দর্শন করিলেন, তখন সেই গ্রাম্যবাসীর, 

স্বভাবতঃই পুর্ববগ্রুত অভিদেশবাক্যার্থ স্মৃতিপথে জাগরিত হইল । দৃশ্যমান 

পশুতে গেসাদৃশ্যের দর্শনের ফলে “গোসদৃশ পণ্ড গবয়”এই অতিদেশ বাক্যার্থের, 

রখ হইল। পরক্ষণে উক্ত স্মরণের দ্বারা “অয়্ং গবয়পদবাচ্যঃ” ইত্যাকারক- 

২৬৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী, 



'জ্ঞান উৎপন্ন হয় । এখানে গবয় শকের সহিত পশুসন্বন্ধের--বাচ্য-বাচক ভাব- 

সম্বন্ধের জ্ঞানই উপমিতি। এই উপমিতি নামক তৃতীয় প্রকার অনুভবের করণ 

হইল- দৃশ্যমান গবয়পশ্ুতে পূর্ববজ্ঞাত গোপশুর সাদৃশ্য জ্ঞান, এবং সাদৃশ্যের 
প্রত্যক্ষ জন্য গো-গতসাদৃশ্যপ্রত/ক্ষ হইতে উৎপন্ন অতিদেশ বাক্যার্থ স্মরণ হইল 

এঁ করণের ব্যাপার । গবয়ত্ব জাতিবিশিষ্ট গবয় পশুমাজই গবয় পদবাচ্য এইরূপ 

জ্তান উপমিতিরূপ ফল । এইভাবে না বলিয়! “অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ।” এইবরূপে 

বলিলে দৃশ্যমান গবয়াতিরিক্তগবয়ে বা! গবয়মাত্রেই গবয়পদবাচ্যত্বের জ্ঞান 

হইবে না। অতএব গনয়ত্ববিশিষ্ট পশু গবয় পদবাচ্য এইরূপ জ্ঞানই উপমিতি। 

বিশ্বনাথ বলিলেন-_-অতিদেশবাক্যার্থের ম্মরণের পর “গবয়পদবাচ্য” 

ইত্যাকারক গবয়াঁদিপদের যে শক্তি জ্ঞান হয়, তাদৃশশক্তিজ্ঞানই উপমিতিরূপ 

ফল ॥৭৯-৮০।॥ 

তদিলি ন্ষুন্ঘাহ্যলি-_ঘার্মীঘহীলি | যন্সাহ্যন্ধল কঁনন্বিক দ্ার্দীলাতীকদ্-_ 

বীনুহী বাতযণহ্তান্ষয হুলি। ঘহন্াব দালীতীন আনিক্হগ্ঘাী বালরযীহ্হলঙ্গ 

বীআানুহযত্হাল অন জালন্, লন্ঘলিনিকঘাল্। লহ্নল্নং বীন্বলুহী বাশ্রসনহ্তাভম 

হুতলিইহাবালযাখঙ্লত্ণ ঘহু জাথবী, লইব ভআানাহ: | লহুলল্বহ বাতযীবাযণহ্লান্য 
হলি গ্বান বহু আর, লন্ঘমিলি: । লন্তু অয বনযঘহুলানয হুংজুনলিলি: | বালযাল্লই 

হাকিসহালানসঅজানু ।৩২-০০।। 

ইতি শ্রীবিশ্বনাথপঞ্চানন ভট্টাচার্্য-বিরচিতায়াংসিদ্ধাত্তমুক্তাবল্যামু পমান- 

খণ্ডম সমাপ্তম ॥ ৩ ॥ 

যেখানে অর্থাং প্রথমে কোন অরণ্যবখসী ব্যক্তির নিকটে গ্রাম্যবাসী ব্যক্তি 

জিজ্ঞাসা করাতে অরণ্যবাসী ব্যক্তি বলিলেন- গোসদৃশ জস্ত গবয়পদবাচ্য 

অর্থাং গরুর মত-_সদৃশ অরণ্য পশ্ডকে গবয় বলে। পরে সেই গ্রাম্যবাসী 

কোন অরণ্যে গবয় প্রত্যক্ষ বা দর্শন করিল এবং সেই গবয়পশুতে গোসাদৃশ্যের 

যে দর্শন বা! প্রত্যক্ষ হইল। দৃশ্যমান গবয়পণ্ডতে পূর্ববজ্ঞাত গরুর সাদৃশ্য 

জ্ঞানই উপমিতির করণ বলিয়া কথিত । গোসাদৃষ্য জ্ঞানের পর গ্রাম্যবাসী 

ব্যক্তির “গোসদৃশে! গবয়পদবাচ্য” ইত্যাকারক স্বভাবতঃই পূর্ববশ্রত অতিদেশ 

বাক্যার্থের স্মরণ হয়। এই অতিদেশ বাক্যার্থ ্মরণই উপমিতির ব্যাপার 

বলিয়! অভিহিত হয়। তাহার পর “গবয়ত্ববিশিষটগবয় পশু গবয়পদবাচ্য” 

ইত্যাকারক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানই উপমিতি বলিয়া কথিত। 

কিস্ত অয়ং গবয়পদবাচ্য অর্থাৎ এই দৃশ্যমান অরণ্য পশুট' গবয়পদবাচ্য 

উপমানখণ্ডম্ ২৬৯ 



এইরূপ জ্ঞান উপমিতি বলিয়া স্বীকৃত হয়না; যেহেতু অন্ত গবয়ে গবয়- 

শব্দরৃত্তিশক্তি জ্ঞানের অভাব প্রসঙ্গ হইয়৷ উঠে। অর্থাত গবয়মাত্রে শক্তি- 

জ্ঞানের অভাব হওয়ায় যাবতীয় গবয়বিষয়ক জ্ঞানের অনুপপত্তি হয়। অতএক 

গবয়ত্ববিশিষ্ট দৃশ্যমান একটি গবয়ের জ্ঞান হইতে তজ্জাতীয় সকল গবয়ের 

জ্ঞান উৎপন্ন হয় এরূপ বুঝিতে হইবে। 

ইতি মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ-_ দেশিকোতমোপাধিক 

শ্রীশ্রীজী বগ্যায়তীর্থমহোদয়াস্তেবাসিভারদ্াাজান্নদাপ্রসাদন্ৃত _- শ্রীগোপালচন্দ্র 
তর্কতীর্থকৃতকারিক।বলীসহিত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর উপমানখণ্ডের সবিশদ 

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ 

২৭০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হান্বহ্জ্তমূ 

অহযালল্ত ক ভ্লাং লগ নহাখতী: | 
হান্ছনীঘ: ক্ষত লঙ্গ হাজিগী: অন্তক্কাহিটী 114৫) 

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান প্রমাণ নিরূপণ করিয়। বিশ্বনাথ শব্দ প্রমাণের 

বিষয় বা পরিচয় দিতেছেন। নব্যনৈয়ায়িকমতে বাক্যান্তর্গত পদসমূহের 

দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানই শব্দপ্রমাণ বলিয়া অভিহিত হয়। পদসমৃহের জ্ঞানই 

শব্দপ্রমাণরূপে শাববোধের করণ বলিয়া কথিত হয়। পদলক্ষণ-_শক্তংপদং। 

অর্থাৎ শক্তিবিশিষ্টই পদ বলিয়। অভিহ্তি হয় । জ্ঞানোৎপাদনসামর্থ;ই শক্তি- 

পদের অর্থ । ঘটাদিপদ নিজ নিজ নিদ্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ অর্থকে প্রকাশ 

করে। ঘটাদি পদ ঘটাদি পদার্থকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব 

সেই সেই পদের সহিত সেই সেই অর্থের একটি সম্বপ্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে 

হইবে । এ সন্বন্ধই পদের দ্বার] অর্থবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে। যে পদের সহিত 

যে অর্থের সম্বন্ধ আছে, সেই পদের সম্বন্ধ হইতেই সেই অর্থ প্রকাশিত হয়। 

সেই সন্বন্থই হইল শক্তি__জ্ঞানোৎপাদনসামর্থ্য। পদের সহিত অর্থের যে 

সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের নাম তাদাত্্য । আলংকারিকমতে-_তাদাত্ম্শব্দের অর্থ 

ভিন্ন ভিন্ন বা বিভিন্ন । সকল পদার্থেরই ব1 প্রত্যেক পদার্থেরই বোধক শব 

পৃথক্ পৃথক্ রূপে বুঝিতে হইবে । “যাবস্তঃ শব্বাঃ তাবস্তঃ অর্থাঃ, সকৃদুচ্চরিতঃ 

শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তি”। 

শব নিজ অর্থকে অভিন্নরূপে প্রকাশ করে। শব হইল আকাশবৃত্ি, 

আর অর্থ হইল ভূতলবৃত্তি, আর অর্থজগ্য জ্ঞান আত্মবৃত্তি। অধিকরণ ভিন্ন 

হওয়ায় শব্ধ ও তাহার অর্থ ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ন্যায়মতে 

ংকেত মাত্র শক্তি বলিয়। কথিত হয়। ঈশম্বরেচ্ছাই সংকেত । অন্মাং শবাৎ 

বা পদাং অয়মর্থে। বোদ্ধব্যঃ এই পদ হইতে এই অর্থ বোধিত হউক্ ইত্যাকারক 

ঈশ্বরীয়-ইচ্ছাই সংকেত বা শক্তি। সংকেতের অপর নাম শক্তি। 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_শাববোধস্থলে ব৷ বাক্যার্থবোধস্থলে পদজ্ঞান করণ 

বলিয়! কথিত হয় । পদজন্ত পদার্থজ্ঞান ব৷ পদার্থস্মরণ শাববোধের ব্যাপার 

বলিয়া স্বীকৃত হয়। শভিজ্ঞান সহকারী কারণ, শান্দবোধ বা বাকার্থবোধ 

শবাখণ্ডম্ ২৭১ 



হইল ফল। “গঙ্গাপ্রবহৃতি” এই বাক্য উচ্চারিত হইব মাত্রই “গঙ্গ। ও প্রবহৃতি” 

এই পদদ্ধয়ের শ্রাবপপ্রত্যক্ষাত্মক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান পদজ্ঞান বলিয়। 

অভিহিত হয়। পরে উক্তপদদ্বয়জন্য ভগীরথ-রথ-খাতাবচ্ছিন্নজলপ্রবাহ ও 

প্রবহৃন ক্রিয়ার জ্ঞান বা স্মরণ হয়। এই স্মরণাত্মক জ্ঞানকে পদজন্ব-পদার্থোপ- 

স্থিতিরপ ব্যাপার বলে। এই পদার্থোপস্থিতিতে শক্তিজ্ঞানের আবশ্যক হয় 

বলিয়৷ শক্তিজ্ঞান শাব্দবোধের বা বাক্যার্থবোধের সহকারিকারণ বলিয়। 

স্বীকৃত হয়। ভ।গীরথ-রথ-খাতাবচ্ছিন্ন-জলপ্রবাহরূপ গঙ্গাপদার্থও প্রবহন- 

ক্রিয়ার অর্থ পূর্ববজ্ঞাত থাকায় এখন গঙ্গাদি শব্দের শ্রবণের পর উক্ত অর্থসমূহের 
স্মরণ হইল । উক্তপদার্থ সমূহের স্মরণের পর “গঙ্গা বহিতেছে” ইত্যাকারক 
যে পদার্থদ্বয়ের পরম্পর সম্বন্ধবোধক বাক্য৭জ্ঞ।ন, এই বাক্যার্থজ্ঞানই 

শারববোধ বলিয়! কথিত হয় ॥ ৮১ ॥ 

হান্ন্বীঘ-সন্তা হ্হাঘলি_ঘহ্হ্বালন্তিনি। লত্তু হ্বাযনান ঘহু কহ্ঘামূ। 

ঘহানাঈ5নি দীনি-হকতীল্কান্তী হাভহনীমঘ্ান্। দহাশ্রথীবিলি। দহ্জন্যনহা খরহদহ 
হঘানাহঃ | অন্যতা পহ্ষ্বালনল: সত্বহ্জাহিলা দহাখীদভিখিলাত্রদি হাভহুনীনাঘণী: | 

লক্গানি স্ব্যা ঘহুজল্যত্ৰ শীত্যমূ । অন্যথা ঘহ্াহি-নহান অমনাঅন্বজঅন্মল জান্কাহা- 

হলহতী আবী আন্কাহাহসাণি হাভ্হজীঘানদ: | লুতিহন্ন হাকি-কগ্বতাল্সনহজকনবলগঘ্র: | 

অনত্র হাক্ষিস্বানভযীঘঘীবা , দৃতত্র হাজিন্সভ্ালান নহহ্ালগনি লনুঝঃন্রতীন লনুহমহআ- 

নুন: । ঘহ্য়ালহহ্ি [ৃক্ষবচন্বন্ঘিয়াননিঘসা ঘহাশ্রীনংখাণক্তমমূ। হাকিংন্ 
নইন অহ অহা অক্রল্্ঃ । ঝা ন্বাহলাহ্ভভ্বাহ্যনশ্রণ লীভ্ভ্ম হুলীগ্নইভাভঘা । 

জাগ্তুনি্ লাগি হাজিহ্ভ্তীন, ““ঘৃক্তান্হীতভ্থনি দিলা লাল স্ত্ুগ্যাহিগ্নঃ্বইতভাহাঃ 

অকত্রান্। আগ্রুনিকজ্ু'লিট তত নল হাফিহিলি ঝজদভাঃ। লভ্মান্তত ইম্তভা ল 

হাক্ধি:, ছিন্ন ইন্ভন। বীনান্তুলিষ্ক জন্কু লিবওনি হাক্ষিতভতববতআন:। হাজি-য়নতন্ত 
ত্যাক্রহতাহিল: । লখা্ি_- 

“হাজি ভ্যাকহআীনলানকীমামনজযাহ ভ্যতন্ালহন্য । 

নান্বএহসহীনাহ্ নিন্ববর্মহৃল্লি ভাজিজ্যল: ঝিভ্ভ্ত্তগ্ৃত্তা: ॥৮ 

ঘান্ত-সন্কলি-সঅযানীলাঁ হাক্চিসস্ী ভঘান্হতআাহ ম্লি। ভ্বঘিল্ তত অলি মাঘ 

কযজ্যবী। যথা-_জযান্ধংখীহাছণালহ্য ক্লহি হাকিতক্ঘব। শ্িম: ঘন্বীতঘাহী 
ক্স অহ শ্বপভবামহান্লঘ। লল্ম্বীহলাল্ কঘত্ঘবী ক্ষি্তু সতী হাকিভাঘনান। 
ুতিহ্ল্সাহী সন্ধাবীমূয আাভবী। লন্ম কর্তনঘিঘালাচ্ষপ্সাহ্নহীজং ভৃনীযা 
ভযাহিলি শ্রাভ্যমূ, কর্ণ, অঁছযানমিখানভ্ণ লঙ্গ নল্পআান। অুঁভঘালিনালঘীবঘহত্্ 

২৭২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ক্ঞ্তআাহাননকতু: সখন্াঘবীঘহখাচ্যঃ। “ম্কভ্রাহীগ্যভ্য ছনহনিহীমতাশল 
জান্তয্মানিঘযতলমর্থঃ | লীল শস হন লসী বান্ভলীত্াহ্থী ল স্ব অঁযাল্নয:ং। হঙ্গ 
জচ্লাহী ল নিহীনততনি লানৃণত্ম্, অব্নাহাঘ--সখনাল্বীলি। যত্সা ঘাকল্বখ্ালিহিক্ঞা- 
নিহীম্বত্র দখলহ্ভার্বঃ । বল এস হন লী আভ্ভর্লীতযানী শল্লাইনবিঘামূ। 
হী দন্বলীতযানী ববীকাইনহিতআষ লিনীযহ্ভমূ | লিভ ভ্রিলীবাল্জনহীনকখ্রাতযকতরাহ 

আাহ্জলিলি। ঘৃন্ব চ্যানাইওদি ল হাক্তিযাঁহলানু। হ্খীবাভভলীক্ার্থী তত জ্যাঘাই 

আাঙ্পঅতন তা জতগ্াা। আলালীহযাহী তব আগমবদ, নহমলীতযাী ভ্তু সনিঘীবিতন 

লিবৃভছাঘা । ভঘলালাহু অখা হাকিসন্বখীকমূ। হত জ্বীনাহ্দি হাসন: । 

বলি নাঘন্ক হ্নিনু, হ্যজ্যবী॥। যথা লীভাহ্নিবালাঁ লীকজনান্থী লীভাহি-লিহিচই 

হাজি: কীঘন ল্ঞুন্আাহিলা। খাদি জাঘনাহ নীলাভাঈন হালিঃঃ লীভাহি-পলিহাচ্ছ্্ 

হালি । ঘ্রলামব্রা্থযাণি। ঘমা ভ্কীক্ষি: ঘিকহ্-তাক্য ছতঘাহি হাল্হালু 

দিক্ডাহি-বাতহানা ভ্বীঙ্কিউ হাবিলসন্থ: | ঘ্থ জ্যনন্থাবাহনি। যণ্া সঘীঅন্ক-নুজল 
ঘনতনালবী্বলম্। চন্য গলা সযীত্য-ন্ৃজীনল ঘহু আলীম: | লহ্নঘাহ্য নান্ ভখী- 

নাভী ঘল্তানযলহণ জাহ্ঘ' ঘঙ্নানশ্বনি হাভ্হুসঘীত্যলিতঅন্রঘাহজতি । ল্লহন্ন ঘন 

নম বালানহ্রক্যাহিনাম্্্যাহ্হী আলাণীল্রাঘাঙ্ঘাঁ ঘতাহ্তিহালাঁ জ্ঞাত্নন্তিল-মন্ান্ী 

হান্দিল মৃন্ধানি। হুকখত্ব মৃল্রতি লীবী ঘন ছুবযাহি হান্হাল্ন হাভ্ছন্রীঘ: | ঘত্াহি- 

ঘহ্ানা ভ্কাহঘাঁচ্তিত-ঘভ্ঞাহি-নীত ভ্ানখ্যালমাহনানূ, চ্কাত্যলানীঘ সলি নন ভিভানীলা 

জানগ্যনি, লহ্মান্বাল্ন হাজহনীঘ ছত্যণি কঁম্িনূ। লল্ল। সখলনীঃ কাহ্যান্বিল- 

'ঘত্তাকী হাকযত্রঘাহদীগদি ভাঘনল দহন্বানু ল্য নহিব্যা্যান্নিঘানু। অলঘ্ন “নস 

ঘুনহবী আল: ক্ল্যা ব বাসিঘী”্কাহী ঘুব্সাআাহ্-জুব্রনাভিল্যাক্যা ভন 

জন্্ুনা অনুকাহঘাত্রন ঘহিহীনাক্ভাভ্বনীঘণ লিতঘ লভুলযা তীহাজ্হনতরাহঘলি | 

শ্রধান্থ জ্ঘমিম্বাহাল্ন ক্ষায্যন্লিবী হাফি: | লন্ব লন “তি ঘহব'্আাছি-হাভ্হাল্লহ- 

লগঘান্থাত্যমূ্ ১ লানানাতান্, “বিল! হ্ুসংবী জালী হ্ুনহন””তযাহী লহ লালাভন্। 

হতখস্ব ভাঘবাহুল্নিলঘও্ডদি হাজিব্রনতা ঘহুদহ্ষ ঘতলাল হাকিনত্রথাত্লি | ঘন 

নাঘহীনাহ্দি হার্দিগ-মন্্:। যা যলনমহনত্র্ণনর্তীঙ্গ অনঘহ্ত হীর্ঘহুকলিহাছ 
আহমাদ সঘীবা:, জল্লী তত ্ ল্ভালামূ। অঙ্গ “যন্গান্যা জীনঘযী চভাবল্বীগখবী 
দীহ্নানাব্তিনভক্লি” | লখা-_“নভ্বল্বী ভ্রত্রহাহসানা আল ঘঙ্গহালনম্ | লীহনালাহত্ 

লিটল ঘত্বা: ক্কতাহাহারভিন: ॥” হলি লান্নযহীম্বাহ হীঘযুক হাকি: নির্াবতী। 
জী ত্র হাজিসনানূ সযীঘ: ; পানাহাজিন-চ্ছংনি বীহতান। হযমাহিঘকই তত নিলিবান- 
কামানাজালাহাজিলন্ধজ্ৰনমূ। তত শিঅব্তাভ্নি হানিত্ল্সহ: | নিঅংগোল্ত্ু লন্জনালাশুক্ষ- 
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ঘবান্লইত লহুখ্রক্খললূ। যথা ঘতীংহ্বীঅহস বভতহীংহ্বীবনলিল নিশ্রহতাহ ঘহ্ণহ্ত 

কঙ্হী হাম্রিনীস্থ: | হত ঘন্বল হস ঘান'লবীর্ন বদল লিশ্রংআাহ্।ছযাহগ হলাখনজ 

জজ্যবী। ঘন ঢবিজুঘহ্ভ্ম বাল্সিগযাহ্দি হালিলসনথ: | যখা হু অঙজ্ঞাহ-বাতী-মগ্তুংঘক্জী 

তীলীতাী দিচ্ষহাভহহা জনিত হান্নিলসন্থ ছুলি। 
বগ জালাঈন ছান্রিজয্থ:, লন্তু ব্যঙ্ললী, ভ্যজিন্াহাহ আলনভ্ান্ম। ত্যক্তি নিলা 

জালিলালহসাব্সন্াহ্ ভ্যল্গবহনি সানলিলি ঈন্িনু। লদ্ঘ। হাক্তি শ্রিনা ম্যক্ষি- 

লালাব্ঘঘদঃ | ন ল্য ন্নজীবহাঘা, অন্ুদঘজি-সলিঅন্মাল নিলাঘি ভ্যক্জিনীঘান। 
ন ন্ব ভয়কিহা্জী আনন্তামূ, অন্তত হৃক্কহসাত্্ হাব: হশীক্রাহানু। ন 

ন্বান্্যাল:ং বাহবা ইইনান্তযাক্কতান। কিত্ব বা: হানহীলি হাক্ষিলসম্থীযঘবি, লনা 
ভযল্গীহাকি; | হবি নত বার হার্মঘলিলি হাজিজহনহা আীবশ্রসম্ভাহক্ষ-নহাখ্রংলহতা 

হাহ্নীঘহন্য ল হান, অলালসক্রাব্ংনিল হানিস্ানং্জ নহাখ্ংলণ হাভ্হুমীঘ গলি তব 

ইন্তততান্। ক্ষিত্ব বীতি ঘন হা্সি্বহা বাহন হাক্তমলানহুত্ল্ট লাত্যমূ। বাকল 

বানলবাঝললনংন্র অলি অন্ত বাীঝলনলনমূ | ঘীশ্ান্ন আীভ্নক্পীলা হা্মযলান প্হ্নী- 

ুসনহাত্ লইত্র বীহবলূ। লঙলানূ লন লতুলাআন্কলিলি হাচ্জললহ্ভ্যঘিলীঘাুনণতযা 

ক্রকনলালা হাকিজভ্মান্ক'ল-মিহাচ্ভভ্যক্তাঈন শ্রিসাহ্ঘলীলি। 

হাজ'ণহ্ধ । লঙ্ন্তমিঘম্। ভ্বন্ঘিহ ঘীযিক ল্ন্িব ফন দ্ন্িত্ যীবাহন্' স্ান্বিহ 
যাঁবিকছন্বদ। লখান্ি--ডঙ্গাতঘলাথ হত ভ্ত্ঘবী, লহ হীঘিক্মূ। অখা ঘাছকাবি- 
ঘহুম। যলগানঘজহার্জিলিংণহাযা অন্তুহাযহানআ শৃষ্থাবি, লহ্কতদূ। হখা বীমগাহি- 

ঘহুন। অন নত অনযত্রহাকি-নিম্ধী অন্তুহাযহাজিহচক্বি, উহ যীযফতলূ। যথা 

ঘত্বআাহি-ঘহ্নূ। পশান্ি- ঘতুজঅণহমতুযনহালতা ঘঙ্কুজনি-হ্ন'ণনগ্' মীঘঘলি। 

ভুহাতহানব্যা নন দল্পতন ভবন দক্ম' নীঘযলি। ল দ্ব ঈনভান্বযহা্তা স্তুজুইগণি 

সমীবা; হআাহিলি মান্যনু। কত্ি্ীলহয বঁঅলঘীবিল্কাশ্র-জুত্রী-সলিনদপন্কংল)বিলি 

সাস্ব;ং । লহলুলং্ব অজুহাযহানহুনভ্খিলঘল্প ৩লযন্রাধর-ঘস্কুজনিক্গতহল্ত্রধী সনি, 

অমিত্সান্ব অল তত নবম মাঘ: সলিঝল্তীঘনী, লস ভহাগযা ভুমুহাইাঘ: | অঙ্গন 

ভুুহতদন হন মীইল লান্রচ্ইান, ঘঙ্াংলহয ন্ব আঘহলল ন্বাঘযলহাক্ষি-নাসিতআ 

নিত্নাহ ছুতান্: | অস ত্ত ভখভঘল্লাহী অলযজাখজাঘংনল অধুহাযহামত্সা দক্মাংঈল 
ভপীন মীঘ:। মনি তত ভজঘন্স' নিজালীহীল, ভহাভুহাতাযইঈলি। হঙ্গত্ত ঘাঁঘিকাখ- 
সবতৃষশ্ববী: ভন্াতল্ছীতা জী হনহু আবিক্ষঘত্বমূ। খা ক্সিহাহি-ণহমূ। লি 

তহমহুলক্ষভাঁ লভ-যুল্দাহি-অুঘবী যাবশ্িহীনীভদীলি ॥4২।। 

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান প্রমাণ নিরূপণ করিয়] গ্রন্থকার এখন শব্দ- 
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প্রমাণের পরিচয় প্রদর্শন করিতেছেন--“পদজ্ঞানং তু" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। 
পদসমূহের জ্ঞানই শব্দপ্রমাণরূপে শাববোধের করণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু 

জ্ঞায়মান অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ভূতপদ শান্দবোধের করণ নহে। যেহেতু 
জ্ঞায়মান পদ শাববোধের করণ বলিয়। স্বীকৃত হইলে শব্দপ্রমাণের সকল স্থানে 

শাকবোধের অনৃপপত্তি হয়। কোন মৌনীব্যক্তি যদি পদ বা শব্দ উচ্চারণ 

না করিয়া স্বাভিপ্রায়বোধক বাক্য লিখিয়! দেন অথব1 হস্তাদির চেষ্টা ঝা 

ংকেতদ্বার! স্বকীয় অভিপ্রান্প প্রকাশ করেন, তাহ? হইলে উক্ত লিপিদর্শনকারী 

ও হস্তচেষ্টা্দি প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তির যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানকে শাববোধ 

বলিয়! সকলেই স্বীক!র করেন, কিস্ত এতাদুশ শাববোধের জ্ঞায়মানপদ করণ- 

রূপে স্বীকৃত হইলে এ সকল স্থানে পদ বা শব উচ্চারিত না৷ হওয়ায় জ্ঞানমান- 

পদের অভাববশতঃ উক্ত শাববোধের অনুৎপত্তি হউকৃ। অতএব জ্ঞায়মান পদ 

শাববোধের করণ বলিয়! স্বীকৃত হইতে পারে না । এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন-- 

মৌনি-শ্লোকাদিস্থলে পদের উচ্চারণের অভাব থাকিলেও অনুচ্চারিতপদজ্ঞান- 
জন্যশাবববোধ উৎপন্ন হইয়| থাকে । কিন্তু জ্ঞায়মান পদকে শাববোধের করণ 

বলিলে উক্ত স্থানে উচ্চারিত পদের অভাব থাকায় জ্ঞায়মীন পদাভাবহেতু 

শাব্দবোধের অনুৎপত্তি হয়। পদার্থধী ইতি। পদজ্ঞানের উৎপত্তির পর উৎপন্ন- 

পদজ্ঞান হইতে পদার্থের স্মৃতি উৎপন্ন হয়, সেই পদার্থম্মরণই শাবববোধের 

ব্যাপার বলিয়' অভিমত হয়। অন্যথ] অর্থাং ব্যাপারের লক্ষণে “পদভ্কানজ্যু” 

এই অংশ ন] বলিয়। পদার্থস্মরণমাত্রই ব্যাপার এইরূপ বলিলে পদজ্ঞানী ব্যজির 

পদার্থের প্রত্যক্ষাদিজ্ঞানজন্য পদার্থোপস্থিতি (পদজ্ঞান) থাকিলেও শাব্দবোধের 

আপত্তি হয়। এখন পদজ্ঞানজন্য পদার্থের উপস্থিতি ব1 স্মরণ এইরূপ বলিলে 

প্রত্যক্ষজ্ঞানাদিজন্য পদার্থের যে উপস্থিতি ব৷ স্মৃতি হয়, সেই উপস্থিতি বা 

স্মরণ পদজ্ঞানজন্য ন৷ হওয়ায় সে বিষয়ে শাবক্বোধের আপত্তি হইতে পারে ন]। 

সেম্থলেও অর্থাৎ পদজন্য পদার্থোপস্থিতিস্থলেও শব্ের অভিধ1 ও লক্ষণ! 

এই উভয়ের মধ্যে অন্তর বৃতিদ্বারা যে পদজন্য-পদার্থোপস্থিতি হয়, সেই 

পদার্থোপস্থিতি জন্য জ্ঞানকে শাববোধ বলে । অন্যথা অর্থাৎ তাদৃশবৃতিদ্বার। 

“পদজন্য” এইরূপ না বলিয়! কেবল পদজন্য পদার্থোপস্থিতিজগ্থজ্ঞান শাববোধ 

এইদ্প শাববোধের লক্ষণ বলিলে ঘটাদিপদজ্ঞান হইতে সমবায় সম্বন্ধে 

আকাশের ম্মরণ উৎপন্ন হইলে অর্থাং ঘটাদিপদ সমবায় সম্বন্ধে আকাশে 

থাকে, সমবায়ের একটি সন্বস্বী হইল ঘটপদ, অপর সম্থন্ধী হইল আকাশ, 
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একসন্বন্কী ঘটাদিজ্ঞান হইতে অপর সম্বন্ধী আকাশের স্মরণ হয়। ল্মরণের পর 

আকাশেরও শাববোধের আপত্তি হয় । পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে বৃত্তি 

বা শক্তি বলে। অতএব সম্বন্ধের জ্ঞান না থাকিলে পদার্থের কোনরূপ জ্ঞান 

উৎপন্ন হইতে পারে না। সম্বন্ধের দুইটি সন্বন্ধী, তাহার মধো একটি সন্বন্ধী পদ, 

অপর সন্বন্ধী অর্থ ব1 পদার্থ । এক সম্বন্ধীর জ্ঞান হইতে অপর সম্বন্ধীর স্মরণ 

হয় এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম আছে। এক সম্বন্ধী পদজ্ঞান অপর সম্বন্ধী সেই 

পদার্থের স্মারক হয়। এখন পদজন্য পদার্থোপস্থিতি স্থলে বৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ 

অভিধা-লক্ষণ।-অন্যতরসম্বন্বপ্বারা! পদজন্য পদার্থোপস্থিতিজন্য জ্ঞান শাববোধ 

এইরূপ বলিলে উক্ত প্রকারে আকাশের শাববোধ উৎপন্ন হয়না । কারণ 

এক সন্বন্ধী ঘটপদ জ্ঞান অপর সম্বন্ধী ঘটপদার্থের স্মারক, আকাশের ম্মারক 

হয় না। স্বৃতরাং আকাশ শাববোধের বিষয় হয় না। এখানেও অর্থাং 

পদজন্য পদাখোপস্থিতিস্থলেও শক্তিজ্ঞানের ব1 সন্বন্ধজ্ঞানের প্রয়োজন আছে। 

পদার্থ ম্মরণের পূর্বের শক্তিজ্ঞানের বা! সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব থাকায় পদজ্ঞান 

বর্তমান থাকিলেও পদার্থম্মরণ উৎপন্ন হইতে পারে না। শক্তিজ্ঞান না 

থাকিলে শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণারও অস্তিত্ব থাকে না। পদ ও পদারের সন্বন্ধ- 

জ্ঞান অবর্ভমান থাকিলে পদার্থম্মরণ উৎপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু 
পদজ্ঞান একসন্বদ্ধিজ্ঞানরূপে অপর সম্বন্ধী পদার্থের উপস্থাপক বা স্মারক হয় 

এই নিয়ম আছে। পদের সহিত পদাথের সম্বন্ধই শক্তি । এই শব হইতে 

এই অর্থ বোধিত হুউক্ এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছাই শক্তি। শক্তির অপর নাম 
সংকেত। ঘটশব্ব ঘটশবজন্য জ্বান বিষয় হউক বা ঘটশব্দ দ্বারা ঘটপদার্থ 

বোধিত হউকৃ। এ ঈশ্বরেচ্ছাকে “অয়ং শবঃ ইমমথ্ং বোধয়তু” এই ভাবেও 
প্রকাশ কর। যায়। 

যদিও ঈশ্বরেচ্ছা বিষয়ভেদে ভিন্ন হয় না। যেহেতু ঈশ্বরের সর্বব- 

বিষয়াবগাহী একটিই ইচ্ছা সর্ববদ] বর্তমান থাকে, সকল পদাথই ঈশ্বরেচ্ছার- 
বিষয় হয় । কিন্ত তথাপি ঘটশবের দ্বারা পটাদি সকল পদার্থ বোধিত 

হয়না । যদিও ঘটশব্দ্ধারা ঘটপদাথ' বোধিত হউক এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছার 

পটারদ্দি সকল পদ্াাথই বিষয়তাসম্বন্ধে বিষয়, কিন্তু ঘটশবদ্বার1! ঘটপদার্থ 

বোধিত হউক্-_-এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছ। বা সংকেত যখন ঘটপদার্থবিষয়ক হয়, 

তখন ঘটপদার৫ বিষয়তাসম্বন্ধে ঈশ্বরেচ্ছার বিষয় হয় না। কিন্তু ঘটশবজন্য- 

বোধবিষয়ত্ব-প্রকারতা-নিরূপিত-বিশেম্যতাসম্বন্ধে ঘটপদার্থ ঈশ্বরেচ্ছার বিষয় 

২৭৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হয়। সুতরাং ঈশ্বরেচ্ছা সর্ববিষয়িনী হইলেও ঘটশবজন্তবোধ-বিষয় তব 
প্রকারতানিরপিতবিশেষ্ঠতা সম্বন্ধে ঘটমাত্রবিষয়িনী হয় বলিয়৷ ঘটশব্দদ্বার! 

ঘটপদার্থ বোধিত হুইবে, পটাদি পদার্থ বোধিত হইবে না। আধুনিক নামে 

অর্থাং পিতামাতা প্রদত্ত দেবদত্বা্দি সাংকেতিকনামে শক্তি-_ঈশ্বরেচ্ছা বর্তমান 

আছেই । অনেকেই বলেন--পিতামাত। প্রদত্ত দেবদতাদি সাংকেতিক নামে 

ঈশ্বরের্ছাই প্রযোজক, যেহেতু বেদে ঈশ্বরীয় ইচ্ছার কথা বা বিষয় বর্ণিত 

হইয়াছে--“পুত্রোংপত্তির পরবর্তী একাদশদিবসে পিত! পুত্রের নামকরণ 
করিবেন” এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছার বিষয় কথিত হওয়ায় নামকরণস্থলে ইশ্বরেচ্ছাই 

ংকেতরূপে বা শক্তিরূপে প্রযোজক হয়। ঈশ্বরেচ্ছাই হউকৃু অথবা 

আধুনিক ইচ্ছাই হউক্, & ইচ্ছা বা সংকেতই শক্তি । শক্তিবিশিষ্$ই পদ, এই 
শক্তির সাহায্যে যে শব স্বকীয় অর্থকে প্রকাশ করে সেই শবই পদ বলিয়! 

কথিত হয়। 

কোন সম্প্রদায় বিশেষ বলেন-__- আধুনিক বা লৌকিক সাংকেতিক শব্দে 
শক্তি থাকে না। কিন্তু নব্যগণ বলেন__ঈশ্বরীয় ইচ্ছাই শক্তি নহে, কিন্ত 

ইচছ1 মাই অর্থাং ঈশ্বরীয় ইচ্ছাই হউক্ বা লৌকিক ইচ্ছাই হউক্, ইচ্ছামাত্রই 
শক্তি বলিয়। গণ্য হ্য়। অতএব লৌকিক সাংকেতিক শবেও শক্তি আছেই। 

কিন্তু ব্যাকরণ প্রভৃতি হইতে শক্তিজ্ঞান বোধিত হয়। ব্যাকরণ, উপমান, 

অভিধান, আগুবাক্য--প্রামাণিক ব্যক্তির বাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবৃতি-_ 

বিবরণ (টীকা), ও প্রসিদ্ধার্থকপদের সান্নিধ্য হইতে শক্তিজ্ঞান হয়, এই কথ। 

প্রাচীনেরা বলেন। ব্যাকরণ হইতে গম্ ও ভূ প্রভৃতি ধাতু, ঘটপটাদি প্রকৃতি, 

স্ুপ.তিঙাদি প্রত্যয় ও চ, বা, তু, হি প্রভৃতি নিপাত এই সকল বস্তর শভিজ্ঞান 

বোধিত হয়। ব্যাকরণশাস্ত্রজ্ত পণ্তিতগণ এইভাবে বিভক্ত্যন্ত ধাতু, প্রাতিপদিক 

ও প্রত্যয়াস্তকে পদ বলিয়! থাকেন। এইজন্যই এক পদার্থের সহিত 

আকাক্ষিত অপর পদার্থের অন্য বা সম্বন্ধ হয়, প্রকৃতির অথের সহিত 

প্রত্যয়ার্থের অন্থয় হয়। প্রতিবন্ধক থাকিলে অথণাৎ কোনস্থানে শ্যায়- 

সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হইলে ব্যাকরণজন্য শক্তিজ্ঞান পরিত্যক্ত হয় অর্থাৎ 

ব্যাকরণ শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যে পদার্থকে যে পদের শক্য বলিয়৷ ব্যবহার করেন, 

ব্যায়সিদ্ধান্তের সহিত সেই শক্যাথ বিরোধ হইলে সেই পদার্থ সেই পদের 

শক্যাথ বলিয়। ব্যবহৃত হইবে না। যেমন বৈয়াকরণ পণ্ডিত--কৃতিবিশিষ্ট 

কর্তাতে আখ্যাতের সতিপ. তস্ প্রভৃতি আখ্যাতিকী ধাতু বিভক্তির শক্তি 
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স্বীকার করেন। “চৈত্র পাক করিতেছে" ইত্যাদি স্থলে “চৈত্রাভিন্ন পাককর্তা" 

পাককর্তা চৈত্র হইতে অভিন্ন এইরূপ অন্বয় বোধ হয়। এখন তিঙাদি 

আখ্যাতিকী ধাতুবিভক্তির শক্তি বা শক্য, কৃতিবিশিষ্ট চেত্রাদিতে স্বীকার 
করিলে “কৃতিমান্ চৈত্র” এখানে শক্যতাবচ্ছেদক হয় কৃতি । পুরুষ ভেদে 
ও বিষয়ভেদে অনস্তকৃতির শক্তাবচ্ছেদকত্ব কল্পনা জনিত গৌরব দোষ হয়। 

এই গৌরবদোষ হয় বলিয়া কৃতিবিশিষ্টে তাদ্ৃশ শক্যতা পরিত্যাগ করিয়া 
লাঘববশতঙঃ কৃতিতে-যত্বে আখ্যাতের শক্তি বা শকযতা স্বীকৃত হয় । কৃতিতে- 

€ষত্ে) আখ্যাত শক্যত্ব স্বীকারে কৃতি অনন্ত হইলেও শক্যতাবচ্ছেদক 

কৃতিত্বের যাবতীয়-অধিকরণ কৃতিত্ববচ্ছিন্নে একটি মাত্র শক্তি স্বীকৃত হয়। 

কৃতি, ঠৈত্রাদি কর্তাতে প্রকার ব! বিশেষণরূপে প্রতিভাত হয় । সেই কৃতির 

চৈত্রপপোপস্থাপ্য চৈত্রে আশ্রয়ত্বরূপে অন্বয় বা! সম্বন্ধ হয় বলিয় “চৈত্র পচতি” 

এখানে পাকানুকৃলকৃতিমান্ চৈত্র এরূপ শাব্ববোধে চৈত্রবিশেষ্ঠরূপে এবং 

কৃতি বিশেষণপূপে, আর কৃতিতে প্রকাররূপে জ্ঞানের বিষয় হয়। যদি বল 

চৈত্ররূপ কর্তার অনভিধানহেতু অর্থাৎ আখ্যাতদ্বারা উপস্থিতি ন] হওয়ায় 
“কতৃকরণয়োস্তৃতীয়1” এরূপ ব্যাকরণগত অনুশাসন মত অনভিহিত বর্তায় 
তৃতীয়। বিভক্তির বিধান থাকায় “চৈত্র পচতি” এখানে “চৈত্রেণ পচতি” 

ইত্যাকারক প্রয়োগ হউক। এরূপ বগিতে পার না। কারণ কর্তৃগত- 
একত্াদি সংখ্যার আখ্যাতের দ্বারা অনভিধানই বা অনুক্তিই তৃতীয়। বিভক্তির 

প্রধোজক। কিন্তু এখানে আখ্যাত দ্বারা কর্তাগত-একত্বসংখ্যার অভিধান 

হওয়ায় “চৈত্রঃ পচতি” এনপ প্রয়োগও উপপন্ন হয়। কর্তাগত সংখ্যার 

অভিধান কোন্ স্থলে হয়? এই শঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন__ 

“সংখ্যাভিধানযোগ্যশ্চেত্যাদি” গ্রন্থ । যে পদার্থ কন্মত্বকরণত্বাদি দ্বারা 

অবিশিষ্ট অর্থাং যে পদার্থ কর্মকরণাদি কোন পদের সহিত বিশেষণরূপে 

অন্থিত হয় নাই এবং সেই প্রথমাস্তপদজ্ঞানজন্যো পস্থিতিবিষয় সংখ্যাভিধানের 

অর্থাং প্রথমাস্তপদদ্বারা উপস্থাপ্য বলিয়া আখ্যাতার্থসংখ্যান্বয়ের যোগ্য । 

অর্থাং যে পদার্থ কন্মকরণারদদি অপর কোন পদের সহিত বিশেষণরূপে 

অন্বয় হয় না এবং প্রথমাতস্তপদদ্বারা উপস্থিতহেতি কেবল বিশেষ্তরূপেই 
প্রতিভাত হয়, সেই পদার্থেই আখ্যাতারথসংখ্যার অন্বয় হয় । 

যদি বল “চৈত্রের মত মৈত্র গমন করিতেছে” এখানে চৈত্রপদ উপমাংশে 

বিশেষণ হইলেও গ্রথমাস্তবিভক্তি দ্বার উপস্থিত হইয়াছে এবং কর্মত্বকরণ- 

২৭৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



স্বাদি দ্বারা! অবিশিষ্টও হইয়াছে, সুতরাং যেমন মৈত্রে আখ্যাত তিপ.বিভক্তি- 
গত-একত্বসংখ্যার অন্বয় হইয়াছে, সেইরূপ চৈত্রেও উক্ত একত্বসংখ্যার অন্বয় 

হউকৃ। এবং কম্মণিবাচ্যে-:“পর অন্ন ভক্ষণ করিতেছে” ইত্যার্দিস্থানে 

অন্ন পদার্থ পককর্মত্ববিশিষ্ট হওয়ায় আখাত-বৃত্তি-সংখ্যান্বয়ের অনুপপত্তি 

হয়। এই দোষপমৃহ নিরাসের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“কর্মত্বাদ্যনব- 
রুদ্ধ” ইত্যাপিগ্রন্থ । কর্মত্রাদ্যনবরুদ্ধশব্দের-ইতরপদার্থের বিশেষণ মাত্ররূপে 

তাংপর্যের অবিষয় ইহাই বিবক্ষিতার্থ। কর্মত্বশব্দেব অথথ ইতরপদাথ+, 

অনবরুদ্ধ শর্ষের অর্থ অবিশেষণ । তথাচ যে পদারখ তদিতর কোনও 

পদার্থের বিশেষণ নয়, সেই পদাথই “বর্মত্বাদ্যনবকদ্ধ” শবের পারিভাষিক 

অর্থ। সেই পারিভাষিক পদার্থে আখ্যাততিপ।দি ধাতৃবিভক্তির একবচনাদি- 

গত সংখ্যার অন্থয় হয়। তেন অর্থাং এতাদৃশার্থ বিবক্ষণে “চৈত্রের মত মৈত্র 

গমন করিতেছে” এখানে চৈত্রপদের দ্বারা উপস্থিত চৈত্রপদার্থ ইবার্থকসাদৃশ্যে 

প্রতিযোগিত্ব সন্বন্ধে (বিশেষণরূপে) অন্বয় হইয়।ছে এবং সেই সাদৃশ পদার্থ 

মৈত্রপদদ্বারাঁ উপস্থিত মৈত্রপদার্থে অনুযোগিত্বসন্বন্ধে অন্বয় হইয়াছে 
এবং যা ধাতৃদ্বারা উপস্থিত গমনক্রিয়া আখ্যাতদ্বারা উপস্থিত-কৃতিতে 

অনুকৃলত্ব সম্বন্ধে অন্বয় হইয়াছে এবং সেই কৃতি মৈত্রপদোপস্থিত মৈত্র 
আশ্রয়ত্ব-সম্বদ্ধে অন্বয় হওয়ায় চৈত্রসদ্ৃশো মৈত্রে। গমনানুকৃল কৃতিমান্ 

ইত্যাক'রক শাবক্বোধ উৎপন্ন হয় । সেই শাবকবোধে চৈত্র ইবার্থক সাদৃশ্যের 

বিশেষণরূপে তাংপধ্যের বিষয় হওয়ায় সেখানে বিভজিবৃতিসংখ্যান্বয় 

হয়না। যে স্থলে অর্থাং “তপুলং পচতি” ইত্যাদি স্থলে যদি ততুলকর্মক- 
পাকানুকৃলব্যাপারবান্ তুল ইত্যাক।(রকশাববোধে তাংপধ্য, তদ তগ্ডুলের 

অমৃবিভক্তি দ্বারা উপস্থিত কন্মত্বাংশে বিশেষণত্বরূপে অন্বয় হওয়ায় তাংপধ্য 
বিষয়ের অভাববশতঃ তগ্ডুলেও বিভক্তিগত সংখ্যান্বয়ের আপত্তি। এই 

আপত্তি বারণের জন্য “প্রথমান্তস্থাপ্যরূপ” দ্বিতীয়দল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 

দ্বিতীয়দলের প্রক।রাস্তর প্রয়োজন বলিবার জন্য প্রথমদলের অর্থাস্তর গ্রন্থকার 

দেখাইতেছেন--“যদ্বা” ইত্যাদি গ্রস্থ দ্বারা । অথব! কর্বত্বদ্যনবরুদ্ধরূপ প্রথম- 

দলের _-+ধাত্বর্থাতিরিক্ত পদার্থে অবিশেষণ এইরূপ বিবক্ষিতার্থ । প্রথমদলের 

উক্ত বিবক্ষিতাথ- স্বীকৃত হওয়ায় “চৈত্রের মত মৈত্র গমন করিতেছে” এখানে 

চৈত্র পদার্থ ধাত্বতিরিক্ত ইবার্থ সাদৃশ্যের বিশেষণহেতু আখ্যাতার্থগত সংখ্যার 
অন্বয় চৈত্রের সহিত হুইপ না। “অল্প অল্প পাক করিতেছে” ইত্যাদি স্থলেও 

শকাখণ্ডম্ ২৭৯ 



স্তোকাদির সহিত আখ্যাভার্গত সংখ্যান্বয় হয় না বলিয়। দ্বিতীয়দল-_ 

«প্রথমাস্তপদোপস্থাপ্য” এই বিশেষণাংশ-নিবেশের প্রয়োজন। স্তোকাদি পদ 

ধাত্্থাতিরিক্ত পদার্থের অবিশেষণ হইলেও ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়াছে, এবং 

স্তোকাদিপদ প্রথমাবিভক্যন্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত হয় না, কিন্তু দ্বিতীয়। 

বিভক্তযন্ত পদের দ্বার উপস্থাপিত হইয়াছে । স্বৃতরাং ক্পেকপদ্দে আখ্যাতিকী 

তিপাদি ধাতু বিভক্তির একবচনোক্তসংখ্যার অন্বয় হয় নাই। এই কল্পে 
“চৈত্র এব পচতি” এখানে চৈত্রে আখ্যাতিকী-ধাতুর তিপ্ বিভক্তির একত্ব- 

খখ্যান্বয়ের উপপত্তির জন্য ধাত্বর্থাতিরিক্ত পদার্থের বিশেষণত্ব মাত্ররূপে 

তাংপধ্যের অবিষয়ত্বই কর্মতাদ্যনবরুদ্ধ শব্দের বিবক্ষিতার্থ। এখন ধাত্বর্থ 

হইল ফল, কিন্ত প্রত/য়াথ হইল ব্যাপার, এই মণ্ডনমিশ্রমত খণ্ডন করিবার জন্য 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন__-“এবং” ইতি। যেমন গৌরবদোষবশতঃ কৃতিবিশিষ্ট 

কর্তাতে আখ্যাতের শক্তি স্বীকৃত হয় না, সেইরূপ গৌরবদোষবশতঃ ব্যাপারেও 

শক্তি স্বীকার কর! হয় না। সেইরূপ তজ্জন্ত্বিশিষ্ট তজ্জন্যজনকত্বরূপ 

ব্যাপারত্বেরও কৃতিত্বাপেক্ষা গৌরবদেোষ পরিলক্ষিত হয় । যেমন কৃতিত্বাপেক্ষা 

কৃতির শক্যতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকারে গৌরবদোষ পরিলক্ষিত হয়। 

কিন্তু “রথে গচ্ছতি” ইত্যাদি স্থলে রথে কৃতির অন্বয়ের অনুপপত্তি হয় 

বলিয়! আখ্যাতের ব্যাপারে নিরূঢলক্ষণা-_চিরপ্রসিদ্ধলক্ষণ। স্বীকৃত হয়। 

«“রথো| গচ্ছতি” এখানে গমনানুকৃলঞ&ব্যাপার হইল অশ্বাদিসংযুক্ত-রজ্্বাদির 
সহিত রথসংযোগ। সেই রথসংযোগনরূপ তাদৃশব্যাপার রথের গমনাভাব- 

কালেও থাকায় তখন “রথে! গচ্ছতি” এইব্প প্রয়োগের অভাববশতঃ তাদৃশ 

ব্যাপারের বোধ হয় না। অতএব উক্ত ব্যাপারের অননুভব হয় বলিয়া এবং 

গোৌরববশতঃ ব্যাপারে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইবে না। কিন্তু রথগমনরূপ- 

স্বব্যাপারবিশিষ্টে বা গমনাশ্রয়ে নিরূঢ়লক্ষণা স্বীকর্তব্যা, শক্তি-অভিধা স্বীকৃত 

হইবে না। “জানাতি” জানিতেছে ইত্যাদিস্থলে আখ্যাতের আশ্রয়ত্বে এবং 

“নশ্যতি” নষ্ট হইতেছে ইত্যাদি স্থানে প্রতিযোগিত্ে নিরূঢলক্ষণ! অর্থা 

“জানিতেছে” এখানে জ্ঞানাশ্রয় এইরূপ অর্থ প্রসিদ্ধ এবং “বিনষ্ট হইতেছে” 

এখানে বিনাশপ্রতিযোগিক এইরূপ অর্থপ্রসিদ্ধ আছে । উপমান হইতে যেভাবে 

জ্কান উৎপন্ন হয়, তাহা! উপমানখণ্ডে প্রদশিত হইয়াছে । এইরূপ অভিধান 

হইতে শক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয় । স্থানবিশেষে বাধক বা প্রতিবন্ধক থাকিলে 

অর্থাৎ সিদ্ধান্তবিরোধ হইলে অভিধানকথিত অর্থ পরিত্যক্ত হয় । যেমন নীল- 

২৮০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলা 



শুরাদিপদ নীল ও শুর্লাদিরূপের বাচক এবং নীলশুর্লাদিরূপবিশিষ্ট দ্রব্যেরও 

বাচক। “গুণে শুক্লাদয়ঃপুংসি গুণী লিঙ্গাস্ততদ্বতী” ইহা! কোষবাক্য দ্বারা 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । অর্থাৎ কোষক।র নীল-শুক্লাদিরূপে ও নীলশুক্লাদিরূপ 

বিশিষ্টদ্রব্যে নীলশুক্লাদিপদের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। নীলশুর্ল। দিরূপ- 

বিশিষ্টে শক্তি স্বীকরে শক্যতাবচ্ছেদক নীলরূপাদ্দি, অনন্ত নীলাদিরূপের শক্য- 

তাবচ্ছেদকত্ব কল্পন। অপেক্ষ। নীলা দিরূপে শক্তি স্বীকার করিলে একনীলত্বাদি 

জাতি শক্যতাবচ্ছেদক হয় বলিয়া লাঘব হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_- 

তথাপি লাঘববশতঃ নীলাদিরূপে শক্তি _ অভিধাবৃত্তি স্বীকৃত হইবে । কিন্ত 

শক্যতাবচ্ছেদক নীলতবাদিধর্মপুরস্কারে নালাদিরূপবিশিষ্ট দ্রব্যে লক্ষণাবৃত্তি 
স্বীকৃত হইবে । যেব্যক্তি যে বিষয়ের যথার্থ জ্ঞ।নবান্ তিনি যদি সেই বিষয়ের 

যথার্থতত্ব প্রকাশের জন্য যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহ] হইলে সেই ব্যক্তিকে 

আপ্তব্যক্তি কহে। অর্থাৎ যথার্থ বক্তাই আগ্ত ব্যক্তি । আপ্ত ব্যক্তির বাকাই 

শব্দ প্রমাণরূপে স্বীকৃত হয় । আপ্তব্যক্তির বাক্য হইতেও শব্দের শক্তিজ্ঞান 

উৎপন্ন হয়। যেমন কোকিল পিক শব্দ বাচ্য ইত্যাদি আপ্তবাক্য হইতে 

পিকাদিশব্দের কোকিলে শক্তিজ্ঞান হয়। এইরূপ ব্যবহার হইতে-_অনুমান 

হইতে শব্দের শক্তির জ্ঞান হয়। যেমন একটি শিক্ষার্থা বালকের সম্মুখে উত্তম 

অর্থাৎ প্রযোজকবৃদ্ধ মধ্যম-_-প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিলেন- গাম আনয় অর্থাং গরু 

আনয়ন কর। উত্তম বৃন্দেরর প্রযোজকবৃন্দের গাম আনয় এই বাক্য শ্রবণ 

করিয়। প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরু আনয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং গরুটিকে আনয়ন 

করিলেন । শিক্ষার্থী বালকটিও প্রযোজ্বৃদ্ধের মতই প্রযোজক বৃদ্ধকথিত 

গাম আনয়--গরু আনয়ন কর এই বাক্যটি শ্রবণ করিল এবং তাহার পর 

দেখিল যে এ বাক্যটি শুনিয়। প্রযোজ্য বৃদ্ধ চলিয়! গেলেন এবং একটি গরু 

আনয়ন করিলেন। তখন বালকটি অনুমান করিল- প্রযোজ্যবৃদ্ধ যে গরুটি 

আনয়ন করিলেন, তাহার এই আনয়ন ক্রিয়1 নিশ্চয়ই প্রবৃত্তি বা প্রধত্ব সাধ্য, 

যেহেতু এ আনয়নক্রিয়! একটি বিশেষজাতীয়ক্রিয়৷ যেমন মাতৃত্তন্তপানাদি- 

ক্রিয়া । নিয়ম হইল-_প্রথমে ইস্ট সাধনতাজ্ঞান হয়, তাহ!র পর ইচ্ছ! হয়, 
তাহার পর প্রবৃতি বা প্রযত্ব হয়, তাহার পর ক্রয়! হয়, ক্রিয়৷ হইলে ফলপ্রাপ্তি 

হয়। “গবানয়ন প্রবৃত্তি গবানয়নজনকজ্ঞানসাধ্য তাদৃশ প্রবৃতিত্বাং মাতৃস্তহ্য- 

পানপ্রবৃতিবং” এইরূপ অনুমানের দ্বার] বালক বুঝিল ষে প্রযোজ্যবৃদ্ধের গবা- 

নয়নজনকজ্ঞান হইয়াছিল । তখন বালক এ জ্ঞানের কারণ অন্বেষণ করিয়! 

শবখণ্ডম্ ২৮৯ 



দেখিল যে প্রযোজকবৃদ্ধকথিত গরু আনয়ন কর এই বাক্যই এ জ্ঞানের কারণ । 

তাহার ফলে এ বালকের জ্ঞান হইল-_গাম আনয়-গরু আনয়ন কর এই 
বাকোর অর্থ--সাস্না বা গলকম্বলবিশিষ$ট পশুকে আনয়ন করা। কিন্ত তখন 

বালক বৃঝিতে পারে নাই যে গাম আনয় এই বাক্যের প্রত্যেকটি পদের অর্থ 
কি? কোন্ পদের দ্বারা সাস্া বা গলকম্বলবিশিষ্ট পশু বোধিত হয় এবং 

কোন্ পদের দ্বারা বা আনয়নক্রিয়া বোধিত হইতেছে, তাহা! অবধারণ করিতে 

পারে নাই। সাধারণভাবে কেবলমাত্র উক্ত বাক্যের অর্থ বুঝিয়াছে যে-_ 

গামু আনয়__সাস্নাবিশিষ্ট বা গলকম্বলবিশিষ্ট পশুকে আনয়ন করা । তাহার 

পর প্রযোজকবৃদ্ধ প্রষোজ্যবৃদ্ধকে বলিলেন-_গাং বধান, অশ্বং আনয় । প্রযোজ্য 

বৃদ্ধ উক্ত বাক্যানৃুসারে গরুকে বাধিলেন এবং অশ্বটিকে আনয়ন করিলেন। 

তখন এ শিক্ষার্থী বালক আবাপ ও উদ্বাপের দ্বার! স্থির করিল যে গোশব্দের 

গ্োত্ববিশিষ্টে শক্তি, আর অশ্বশবের বা পদের অশ্বত্ববিশিষ্টে শক্তি। আবাপ- 

শব্ধের অর্থ সংগ্রহ, উদ্বাপ শব্দের অর্থ পরিত্যাগ । গাং বধান এই 

বাক্যানুসারে প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরুটিকে ধাধিলে পর বালক বুঝিল যে গাং আনয় 

এই পূর্ববকথিত বাক্যের আনয়ন পদটি পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু গলকম্বল- 

বিশিষ্ট পশুটি সংগৃহীত হইয়াছে । অশ্বমূ আনয় এই বাক্যানুসারে প্রযোজ্য- 

বৃদ্ধ অশ্বটিকে আনয়ন করিলেপর বালক বুঝিল যে এখানে আনয়ন ক্রিয়। 

গৃহীত হইয়াছে কিন্ত গলকম্থলবিশিষ্ট পণ্ড পরিত্যক্ত হইয়াছে । তখন বালক 
উক্ত অন্বয় ব্যতিরেক দ্বার1 আনয়নক্রিয়ান্থিত গলকম্বলবিশিষ্টে গোপদের শক্তি 

এবং গল কম্ব লবিশিষ্টানয়নক্রিয়াতে আনয়ন ক্রিয়ার শক্তি এইরূপ অবধাবন 

ব৷ নিশ্চয় করিল । 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_প্রযোজকবৃদ্ধ প্রষোজ্যবৃদ্ধকে বলিল-_ঘটমানয় 

অর্থাং ঘট আনয়ন কর । এই বাক্য শ্রবণ করিয় প্রযোজ্যবৃদ্ধ ঘট আনয়ন 

করিল। তখন পার্্স্থিত বালক সাধারণভাবে উক্ত বাক্যের অথ বুঝিয়াছে যে 

ঘটমানয়__কন্ধুগ্রীবাদিবিশিষ$ট ঘটের আঁনয়নরূপ কাধ্য, কিন্ত কোন্ পদের 
ছার! ঘটপদার্থ বোধিত হয় এবং কোন পদের দ্বার আনয়নক্রিয়! বোধিত 

হইতেছে । বালক সেইরূপ প্রত্যেক পদের অর্থ নির্ধারণ বা অবধারণ করিতে 

পারে নাই । তাহার পর প্রযোজকবৃদ্ধ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিল যে- ঘটং নয় 

গামানয়--ঘট অপসারণ কর এবং গরু আনয়ন কর। আবাপশব্দের অর্থ 

অন্বয় বা সংগ্রহ, উদ্্বাপ শব্দের অর্থ ব্যতিরেক বা পরিত্যাগ । এখানে 

২৮২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



প্রযোজাবৃদ্ধ উক্ত বাক্যানুসারে ঘট অপসারণ করিলেন এবং গরু আনয়ন 

করিলেন। তখন বালক অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা স্থির করিল ঘট শবের কন্ু- 

গ্রীবাদিবিশিষ্টে শক্তি এবং গোশব্দের গলকন্ব লবিশিষ্টে শক্তি । ঘটং নয় গামানয় 

এই বাক্যানৃসারে প্রযোজ্যবৃদ্ধ ঘট অপসারণ করিলে পর বালক রুঝিন যে 

ঘটমানয় এই পূর্ববকথিত বাক্যের আনয় ক্রিয়াপদটি পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্ত 
কন্বৃগ্রীবাদিবিশিষ্ট ঘটশব্দ গৃহীত হইয়াছে । আর গামানয় এই বাক্যানৃসারে 
প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরু আনয়ন করিলে পর বালক বুঝিল যে এখানে আনয়নক্রিয়াটি 

গৃহীত হইয়াছে, এবং কন্ধৃগ্রীবাদিবিশিষ্ট ঘটপদটি পরিত্যক্ত হইয়াছে । অতএব 
বালক তখন অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা আনয়নক্রিয়স্বিত ঘটে ঘটপদের শক্তি এবং 

ঘটন্বিতানয়নক্রিয়াতে আনয়নক্রিয়ার শক্তি নিশ্চয় বা অবধারণ করিল । 

শব ক্রিয়ান্বিত পদার্থ বিষয়ক শাববোধের প্রযোজকরূপে সিদ্ধ হইলে 

ভূঁতলে নীল ঘট ইত্যাদি শব্দ হইতে শান্দবোধ উৎপন্ন হয় না কারণাভাববশতঃ। 
গ্রন্থকার উক্ত কারণাভাব প্রতিপাদন করিতেছেন-_-“ঘটাদিপদানাং” ইত্যাদি 

গ্রন্থ দ্বারা । প্রযোজক প্রযোজ্যবৃদ্ধ স্থলে ব্যবহার বা অনুমানের দ্বারা ঘটাদি- 

পদসমূহের আনয়নাদিক্রিয়াস্থিত ঘটাদিবোধের প্রতি প্রযৌজকত্ব নির্ণীত 
হওয়ায় এবং কার্যযতাঁবোধের প্রতি লিঙ-, লট্,তব্য প্রভৃতি প্রত্/য়াদি প্রযোজক 

বলিয়া তাহাদের অভাব অর্থাং উক্ত বিধিলিঙ্ ও তব্যাদিকারণীভূত প্রত্যয়- 
সমূহের অভাব থাকায় “ভূতলবৃত্তি নীল ঘট” এখানে শাববোধ হয় না । 
অন্বিতাভিধানবাদী প্রভাঁকর সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই কথা বলেন। 

উক্ত প্রাচীন প্রভাকর সম্প্রদায়ের অভিমত যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ ঘটাদি- 

পদের ক্রিয়ান্বিত ঘটাদিতে শক্তিজ্ঞানন অবধারিত হইলেও লাঘববশতঃ অর্থাং 

ক্রিয়ান্থিত-ঘটতৃাদি অপেক্ষা কেবল ঘটত্বাদি শক্যতাবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হইলে 

লঘু হয় বলিয়। ক্রিয়ান্বিত ঘটাদিবৃত্তি শক্তিজ্ঞান পরিত্যক্ত হওয়াই উচিত। 

অতএব অর্থাৎ বক্ষ/মান নিয়মানুসারে ঘটাদিপদের কেবল ঘটত্বাবচ্ছিন্নে শক্তি 

গৃহীত হয় বলিয়া “চৈত্র! তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তোমার 
অনুঢ়া তনয়! গভিণী হইয়াছে” ইত্যাদি বাক্য শ্রবণস্থলে “চৈত্র সুখী প্রসন্নতা- 
বিশিষইটমুখবস্াং” এবং “চৈত্র ছুঃখী মালিন্তবিশিষটমুখবত্বাং” ইত্যাকারক 
ব্যতিরেক অনুমানে চৈত্রের প্রসন্নতাবিশিষ্ট বদনরূপহেতুর শ্বারা এবং মালিন্- 

বিশিষ্ট বদনরূপহেতুদ্ধার1 চৈত্রের সখ ও দুঃখের অনুমান করিয়। পরিশেষ-অনুমান 
হইতে শাব্বোধকে সুখ ও দুঃখের কারণরূপে নির্ধারণকরতঃ «হে চৈত্র তোমার 
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পৃত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তোমার অনুঢ়া কন্যা গভিণী”*ত্যকারকবাক্য সেই” 
শাকবোধের হেতুরূপে অবধারিত হয়। উক্ত বাক্যে বাধা নাই অথচ এ বাক্য হইতে 

শাবববোধের উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং সকলস্থানেই যে কাধ্য-সম্বন্ধ অবশ্যই 
প্রয়োজন করে এরূপ নিয়ম স্বীকৃত হয় না । অতএব ঘটাদিপদের দ্বার! ক্রিয়ান্বিত 

পদার্থেরই জ্ঞান হয় ব1 কার্য্যতাবিষয়কবোধ হয় এই ব্যাপ্তির বা নিয়মের 

ব্যভিচারহেতু পদের ক্রিয়ান্বিত পদার্থে শক্তি অবধারিত হয় না। কিন্তু কেবল 
জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই শক্তি স্বীকৃত বা অবধারিত হয়। যদি বল পূর্ব্বোক্ত 

“চৈত্র তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে” ইত্য।দিস্থলে কাধ্য্যত্বজ্ঞানজন্য তোমার! 
তনয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে অবলোকন কর প্রভৃতি শব্যান্তর অধ্যাহৃত 

হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ এই শব এইস্থানে অধ্যাহত হয় 

এই বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এবং ?হে চৈত্র! তোমার পুত্র 
হইয়াছে এবং মরিয়াছে" ইত্যাদিস্থানে “তং পশ্য* তাহাকে অবলোকন কর। 

ইত্যাদি কার্য্যতাবাচক লোট্ বিভক্যন্তপদের অধ্যাহার এখানে সম্ভব নহে, 

যেহেতু সে সময়ে চৈত্রের তাদৃশদর্শনক্রিয়ার অনহৃত্ব বা অযোগ্যত্ব পরিদৃষ্ট হয় ॥ 

গ্রন্থকার প্রাচীন প্রভাকরমতখগ্ডনচ্ছলে স্বমত উপসংহার করিতেছেন-_-“ইখঞ্চ” 

ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার।। ঘটবিষয়ক-শাব্ত্বাপেক্ষা অদ্বিত-ঘটবিষয়কত্বগুরুধর্ম বলিয়। 

শিক্ষার্থাবালক ক্রিয়া্বিত ঘটেও শক্তি পরিত্যাগ বা পরিহার করিয়৷ ঘটপদের' 
ঘটমাত্রে শক্তি লাঘববশতঃ অর্থাৎ কাধ্যান্থিতথটে শক্তিকল্পনা অপেক্ষা ঘটমাত্রে। 

শক্তিকল্পনে লাঘব হয় বলিয়! অবধারণ বা নিশ্চয় করে। বক্ষ্যমান প্রকারে 

বাকাশেষ হইতে অর্থাৎ তারশবাক্যজন্তজ্ঞান হইতে শক্তিগ্রহ হয়। যেমন-_ 

“যবময়শ্চরুর্ভবতি” এই বাক্যে প্রযুক্ত যবশব্দের অর্থ কি? যবশবের কোন্ 
পদার্থে শক্তি? এখন আধ্যগণ দীর্ঘশুক-শৌয়া-বিশিষ্ট শম্য বিশেষকে রুঝাইবার' 
নিমিত্ত ষবশবের প্রয়োগ করিয়াছেন। এখন এরূপ অবস্থায় সাধারণ ব্যক্তির 

সংশয় হওয়। স্বাভাবিক যে-_যবশব্দের শক্তি দীর্ঘ-শৃক--শৌয়াবিশিষ্ট শস্ে' 
কিংবা ক্গুনামক শস্যে ? এই সংশয় দৃরীকরণের জন্য শান্ত্রে যে বাক্য পরিদৃষ্ট 
হয় তাহার দ্বার] দীর্ঘশুকবিশিষ্ট শহ্যুবিশিষে যবশবের শক্তি অবধারিত হয় । 
“যত্রান্যা ওষধয়ো ম্লায়ন্তে অথৈতেমোদমানাস্তিষ্ঠস্তি” । যে সময়ে অপর ওষধি- 

সমূহ (একবার ফল পাকার পর বিনষ্ট বৃক্ষকে ওষধি বলে ) ম্লান হইয়া যায়. 

সেই সময়ে এই শস্যমুদিত হইয়া থাকে-_-হরিদর্ণপত্রযুক্ত হইয়া! অবস্থান করে । 

অতএব সকল ওষধির ম্লান হওয়ার সময়ে যে ওষধি ম্লান হয় না, বিকসিত. 

২৮৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী- 



থাকে তাহাকেই যব বলে। “বসন্তে সর্ববশস্যানাং জায়তে পত্রশাতনম্ । 

মোদমানাশ্চ তিষ্ঠস্ভি যবাঃ কণিশশালিনঃ1৮ বসন্তকালে সকল শহর পত্র 

পতিত হয়। দীর্ঘ শুকবিশিষ্ট যবই মুদিত থাকে । এই বাক্যের দ্বারা দীর্ঘ 
সুকবিশিষ্$শষ্যে যব শবের শক্তি জ্ঞান হয় । প্রথম বাক্যটি হইল শ্রোত, দ্বিতীয় 
বাক্যটি হইল স্মার্ভ। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন--এই বাক্য হইতে যে শক্তি- 

গ্রহ হইতেছে সেই শক্তিগ্রহ বাক্য শেষ জন্য । এই ন্ম(বাক্যের শেষ হইতে 

দীর্ঘ শৃকে যবশবের শক্তি নির্ণাত হইল । কিন্তু কঙ্কৃতে শক্তিভ্রমে যবশব্দের 
প্রয়োগ হয় । কন্ধুতে ব! প্রিয়ন্থৃতে যবশব্দের শক্তি স্বীকৃত হইলে পৃথক্ পৃথক্ 
শক্তি কল্পনাজনিত গোৌরবদোষ হয় । কিন্ত হরি প্রভৃতি পদে একপক্ষপাতিনী 
যুক্তির অভাব থাকায় ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কল্পিত বা স্বীকৃত হওয়ায় অভিধানে 

হরি প্রভৃতি শবের সকলবিষয়ক অর্থই তুল্যভাবে কথিত হইয়াছে । এইভাবে 
'বিবরণ হইতেও শক্তিগ্রহ হয়। প্রথম উচ্চারিত পদের সমানার্থক পদান্তরের 

দ্বার! অর্থকথনকে বিবরণ বলে । গচ্ছতি, যচ্ছতি প্রভৃতি পদের বিবরণ হইল--_ 

গমনং করোতি, দানং করোতি ইত্যার্দি। যথা ঘটোহন্তি এই বাক্যস্থিত ঘট 

শর্খের বিবরণে যদি বলা হয় কলসোহস্তি তাহ! হইলে এ বিবরণ দ্বার ব। 

বিবরণ হইতে ঘট শব্ধের কলসে শক্তিগ্রহ হয় । পচতি এই পদের পাকং করোতি 

এই বাক্যস্থিত পাক-পদও ক্ৃঙ্ ধাতুর অর্থজ্ঞানরূপ বিবরণ হইতে আখ্যাতের 

অর্থাৎ তিপ প্রভৃতি প্রত্যয়ের যত্ে শক্তি কল্পিত হয় । এবং প্রসিদ্ধব-পদের 

সান্নিধ্য হইতে সঙ্লিহিত শব্দে শক্তিগ্রহ হয় । যেমন যে ব্যক্তি পিক শব্ধের অর্থ 

জানে না, কিন্ত একথ। জানে যে সহকার তরুতে__আম্বৃক্ষে কোকিল মধুর 

ধ্বনি করে। সেই ব্যক্তি যদি শ্রবণ করে-_“ইহ সহকারতরো মধুরং পিকো 
রৌতি”। এই আত্রবৃক্ষে পিক মধুর ধ্বনি করিতেছে, তাহা হইলে সহকার তরু, 

মধুর ও ধ্বনি এই প্রসিদ্ধ পদসমূহের সান্লিধ্যবশতঃ সেই ব্য বুঝিয়াছে 

যে পিক শবের দ্বারা কোকিল বোধিত হয়। এইভাবে প্রসিদ্ধপদের সানিধ্য- 

বশতঃ পিক শবের কোকিলে শক্তগ্রহ হয়। 

জাতিবিশিষ্টে শক্তি স্বীকৃত হইলে জাতিতেও শক্তিগ্রহ আবশ্যক হয়, 

যেহেতু বিশেষণের জ্ঞান না৷ হইলে বিশিষ্টের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। 
এবং উভয়ত্র-শক্তিকল্পনাস্বীকার অপেক্ষা জাতিতেই শক্তি কল্পনা কর! উচিত 

জাঘববশতঃ। “বিশেষ্তং নাভিধাগচ্ছেং ক্ষীণশকিধবিশেষণে' অথণাৎ বিশেষণ 
ক্ষীণশক্তি হয় বলিয়া! অভিধাশক্তি বিশেষ্ পদে যায় না। এইজন্য গ্রন্থকার 

অবাথগুম্ ২৮৫ 



মীমাংসকের অভিমত দেখা ইতেছেন--“তত্র” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। গ্োব্যক্তি ও 

গোত্বজাতি এই উভয়ের মধ্যে গোত্বাদিজাতিতেই মীমাংসক শক্তি স্বীকার 

করেন, কিন্তু গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেন না। গোত্ববিশিষ্$ গোব্যক্তির 

জ্ঞানে বিশেষণ গোত্বের জ্ঞানই কারণ হয়, যেহেতু বিশিষজ্ঞানের প্রতি 

বিশেষণ জ্ঞানের কারণত। ইহাই নিয়ম । সৃতরাং প্রথমেই গোত্বজাতি বিশেষণ 

রূপে উপস্থিত হইয়া জ্ঞাত হয়। গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে কারণীভূত 

গোত্বজ্ঞান কীভাবে হইবে? সুতরাং গোশব্েদের শক্তি গোত্বজাতিতে স্বীকার 

করিতে হইবে । এবং গোত্জাতিতে শক্তি স্বীকৃত হইলে সকল গোব্যক্তিতে 

একটি মাত্র শক্তি স্বীকৃত হওয়ায় লাঘব হয় । গোব্যক্িতে শক্তি স্বীকৃত হইলে 

ব্যভিচারও অনস্তশক্তিকল্পনাজনিত গোৌরবদোষ হয়। তথাহি-কোন একটি 

গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে অন্ত গোব)ক্তিতে শভিজ্ঞ।ন না থাকি লেও 

তদ্বিষয়ক শার্ববোধ উৎপন্ন হওয়ায় ব্তিরেক ব্যভিচারজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

আর সকল গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে গোব্যক্তি অসংখ্য বলিয়৷ অনন্ত 

শক্তি শ্বীকার করিতে হয়, সৃতরাং গোৌরবদোষ হয়। অতএব গোত্বজাতিতে 

গোশব্দের শক্তি স্বীকারই একান্ত সঙ্গত ও প্রয়োজন । কোন ব)ক্তি জাতিশু্ 

থাকে না। সুতরাং ব্যক্তিকে বিষয় না করিয়া! জাতির ভান বা জ্ঞান অসম্ভব 

বলিয়। জাতির ভাসক সামগ্রীরূপে ব্যক্তিরও ভান হইয়৷ থাকে । 

গ্রন্থকার বলিতেছেন এই মীমাংসক মত যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ ব্যকি- 

বৃত্তিশক্তি ব্যতীত ব্যক্তির জ্ঞান অর্থ।€ ব্যক্তি শাব্দবোধের বিষয় হয় নাঃ যেহেতু 

পদার্থের উপস্থিতির প্রতি পদবৃত্তিশক্তিজ্ঞানই কারণ হয়। 

ব্যক্তিতে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইতে পারে না। মুখ্যার্থের অন্বয়বোধের 

অনুপপত্তিস্থলে বা বক্তার তাৎপধ্যজ্ঞান বিষয়ের অনুপপতিস্থলেই লক্ষপারৃতি 

স্বীকৃত হয় । অতএব মুখ্যার্থের অন্বয়বোধের অনুপপতিজ্ঞান ব্যতীত ও ব্যক্তির 

জ্ঞান অথাং শাববোধ উৎপন্ন হয় । ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে অনভ্তব্যক্তি 

স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইবে না। যেহেতু সকল ব্যক্তিতে একটিমাত্র শক্তি 

স্বীকৃত হইয়াছে । এইরূপ কথিত হওয়ায় অনুগত অবচ্ছেদক ধর্ম্েরও অভাব 

পরিলক্ষিত হয় না। অতএব গোব্যক্তিসকল ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় বিষয়িত। 

সম্বন্ধে শক্তিজ্ঞানবৃত্তিকারণতার অবচ্ছেদকতা অসম্ভব হইল না। যেহেতু 

গোত্বাদিই হইল অনৃগত-অবচ্ছেদকধর্মন। গোস্মতির প্রতি গোব্যভিবৃতি-শকিজ্ঞান 

কারণ নহে, কিন্ত গোতাবচ্ছিন্নবিষয়ক-শক্তিজ্ঞান কারণ। আরও “গোঃ শক্যঃ” 

২৮৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অর্থাৎ গোঁশবের শক্যার্থ গোব/ক্তি, এইভাবে শতিজ্ঞান স্বীকৃত হইলে গো- 

ব্যক্তিতে-শক্তি স্বীকার কর! হইবে । কিন্তু যদি “গোত্বং শক্যং” অর্থাং গোশবের 

শক্যার্থ-গোত্বজা তি,এইভাবে শতিজ্ঞান স্বীকৃত হইলে গোত্বত্বরূপে-গোত্বজাতিতে 

শক্তি স্বীকৃত হয় । ষযেরূপে শতিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপেই পদার্থ্মরণ ও 

শাববোধ উৎপন্ন হইয়। থাকে ইহাই নিয়ম । এখন যদি গোশব্দের শক্যার্থ 

গে!ত্ব হয় এবং গোত্ত্বরূপে গোত্বে শতিজ্ঞান স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে গোত্ব- 

প্রকারকপদার্থন্মরণ ও শান্বোধ অনুংপন্ন হয়, যেহেতু সমানপ্রকারকত্বরূপে 

শক্তিজ্ঞান পদার্থম্মরণের প্রতি হেতু হয় এবং সমানপ্রকারত্বরূপে পদাথম্মরণ- 

শ।ববোধের প্রতি কারণ হয়। কিন্তু “গোত্বং শক্যং” এখানে গোত্বত্ব-ধর্ম- 

পুরস্কারে গোত্বে-শক্তিজ্ঞান স্বীকৃত হইলে এই গোত্ববৃত্তিশতি জ(নে-গোত্ব- 
প্রকারকত্বের অভাব থাকায় গোবিশেষ্যক-গোত্ব-গুকারক-ম্মরণের-অনুপপত্তি 

হয় এবং এতাদৃশকারণীভূত-স্মরণের অভাবহেত গোবিশেক্কক-গোত্ব-প্রকারক- 

শব্বোধের অনৃপপত্তি হয়। আরও যদি গোপদের শক্তি গোতে স্বীকৃত 

হইলে গোত্বত্ব শক্)তাবচ্ছেদকরূপে গণ্য হইবে । গোত্বত্বশব্দের প।রিভাষিক 

অর্থ হইল--গোভিন্ন বস্ততে অসমবেত হইয়। সকল গো-( সমবায় )-সমবেতত্ব- 

রূপ ধর্ম । অতএব সকল গোব্যক্তি-শক্যতাবচ্ছেদক বলিয়। স্বাকৃত হওয়ায় 

এবং শকাতাবচ্ছেদকের মধ্যে সকল গোব্যক্তির অনুপ্রবেশহেতু তোমার মতই 

গোৌরবদোষযুক্ত হয়। অর্থাং গোপদজন্যবোৌধবিষয়তাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রক1রতা- 

নিরূপিত-ঈশ্বরীয়েচ্ছা-বিশেষত্বের গোত্ে জ্ঞান হওয়ায় গোত্র গোপদশকত্ববূপ- 

সিদ্ধি হইলে তাদৃশ বিশেষ্যতাবচ্ছেদকত্বরূপে গোত্ব সকল গোব্যক্তির-শক্যতা- 

বচ্ছেদক বলিয়। স্বীকৃত বা সিদ্ধ হইল । কিস্তন্যায় মতে--অনেক ব)ক্তিবৃত্ভি- 

শক্তি কল্পনায় গৌরব হয়। আর মীমাংসক মতে--অনেক ব্যক্তিতে শক)তা- 
বচ্ছেদক-স্বীকারে-শক্যতাবচ্ছেদকের মধ্যে সকল গোব্যক্তির অনুপ্রবেশ হওয়ায় 

গৌরব হয় । আর এই মতে গুরুধর্ম্নের শক্যতাবচ্ছেকত্ব কল্পনায় গৌরব হয়। 

নৈয়ায়িকগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলেন--উক্ত গৌরবদোষবশতঃ কেবল 

জাতিতে শক্তিস্বীকার করিলে সেই-সেই জাতিও আকৃতিবিশিষ্ট সেই সেই 

অনুপপত্তি হয় বলিয়া অর্থাং জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট দ্রব্যগুণ-কর্মরূপব্যক্ির 
বোধোপপত্তির নিমিত্ত কল্পমানা শি, জাতি ও আকৃতিবিশিষ ভ্রব্যগুণ ও 

কর্ম-ব্যক্তিতে বিশ্রাম করে কন্ধিত ৰাস্বীকৃতহয়। জাতি ও আকৃতিবিশিহট- 

দ্রব্যাদিব্যক্তিতে শক্তি । জাতি ও আকৃতি এ শক্তির অবচ্ছেদক। আকৃতি 
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শকের অর্থ জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ । দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এখানে ব্যক্তিপদের 

দ্বার গৃহীত হয়। জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ হইল সমবায়। অনুল্লেখীভূত 
জাতিও অখগ্ডোপাধি হইতে অতিরিক্ত গোত্বাদি পদার্থের স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত 

হয় ন1। স্ৃতরাং উল্লেখীভূত গোত্াদিবস্তর স্বরূপতঃ ভান ছয় না বলিয়। অন্য 

উপায়ে গোত্বাদিজাতির অনুল্পেখীভূতজাতিরূপে স্বীকারে আবশ্যকতা হওয়ায় 
ব্যজিতে শক্তি স্বীকৃত হইল। সুতরাং এখন অনুল্লেখীভূত গোত্বাদিজাতির 

স্বরূপতঃ ভান হইল। 

গ্রন্থকার এখন পদ কাহাকে বলে এবং অর্থই বা! কাহাকে বলে ও তাহার 

প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয় সবিশদ বলিতেছেন--“শক্তং পদং” ইত্যাদি 

্ন্থদ্ধার] । শক্তিবিশিষ্টই পদ বলিয়া কথিত হয়। যথা ঘটঃ পটঃ ইত্যাদি। 

জ্ঞানোংপাদন সামর্থ্যই শক্তি বলিয়। অভিহিত হয় । একটি পদ শ্রবণের পর 

শ্রোতার যে পদ-জন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানে একটি নিদ্দিষ্ট পদার্থ বিষয়- 

রূপে প্রতিভাত হয়। এইজন্য ঘটপদ দ্বার] পটার্থ বোধিত হয় না। ঘটাদিপদ 

নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ অর্থকে স্বশক্তি ছার! প্রকাশ করিতে সমর্থ 

হয় । পদের সহিত অর্থের একটি সম্বন্ধ আছে, এ সম্বন্ধই পদের দ্বার অর্থ 

বোধকে নিয়ন্ত্রিত করে । এই কারণে সকল পদের সহিত সকল অর্থের সম্বন্ধ 

ন1 থাকায় সকল পদ সকল অর্থকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। যে পদের 

সহিত ষে অথের সম্বন্ধ থাকে, সেই পদই সেই অর্থকে প্রকাশ করিতে সমর্থ 

হয়। এ বিশেষ পদের সহিত এ বিশেষ অর্থের সম্বন্ধই শক্তি বলিয়! পরিগণিত 

হয়। এই শক্তি দ্বার পদ নিজ অর্থকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। এই 

নিমিত্বই জ্ঞানোৎপাদনের সামর্থ/ই শক্তি বলিয়! অভিহিত হইয়াছে । এই 

শক্তিবিশিষ্ট বস্তই পদ বলিয়! গণ্য । সেই শক্তিবিশিষ্ট পদ চারিপ্রকার-_ 

কোন স্থানে যৌগিক, কোন স্থানে বট, কোন স্থানে যোগরূঢ় এবং 

কোথাও বা যৌগিকরূঢ় পদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । 

প্রথমে যৌগিক পদের পরিচয় প্রদিত হইতেছে__-এখানে যোগ শবের 

অথ+--পদের অবয়ববৃত্তি শক্তি । প্রকৃতি ও প্রত্যয় হইল পদের অবয়ব । 

প্রকৃতি ও প্রত্যয়ে শক্তি থাকে বলিয়৷ উহারাঁও পদ বলিয়া! গণ্য । পদঘটক- 

পদনিরূপিতশক্তিই অবয়ব শক্তি বলিয়! কথিত। প্রকৃতি ও প্রত্যয় হইল 

পদ-ঘটকপদ, এইরূপ পদে অবস্থিত শক্তি অবয়বশক্তি। এই অবয়বশক্তি 

দ্বারাই অর্থ-প্রতিপাদক-পদ যৌগিক পদ বলিয়! অভিহিত হয়। যেমন 

২৮৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পাচকাদি পদ যৌগিক পদ বলিয়া কথিত বা উদহৃত। পচ ধাতুর অর্থ পাক 
করা, পকৃ প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা বা কর্তৃত্ব অর্থাং পচধাতুর পাকে শক্তি আর 

পক্ প্রত্যয়ের কৃতিতে--যত্বে শক্তি। এইভাবে অবয়বশক্তির দ্বার পাক 

কর্তার প্রতিপাদক হয় বলিয়। পাচকপদ যৌগিকপদ বলিয়। কথিত হয়। 
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যেখানে যে পদ প্রকৃতি-প্রত্যয় দিরূপ-অবয়বশক্তিদ্বারা অথ-প্রতিপাদক ন! 

হইয়া উক্ত অবয়বশক্তি নিরপেক্ষভাবে সমুদায়শক্তিদ্বার৷ অর্থপ্রতিপাদক হয়, 
সেই পদকে রূঢ় অর্থাৎ কোশাদিতে প্রসিদ্ধ পদ বলে । যথা গো, ঘট প্রভৃতি । 

রূড়িশব্দের অর্থ সমুদায়শক্তি। এখানে পদঘটকপদের শক্তি অর্থকে প্রকাশ 
করে না। যেখানে পদের সমুদায়শক্তি অর্থকে প্রকাশ করে ব। যেপদ 
সমুদায় শক্তিদ্বারা অর্থপ্রতিপাদক হয় সেই পদ রূঢ় বা কোশাদিতে প্রসিদ্ধ 

পদ বলিয়া! কথিত হয়। গে পদটি রূঢুপদ। “গমের্ডভো” গর্ছতীতি গো 

গমূ ধাতুর গমনে শক্তি । গম্ ধাতুর উত্তর উপাদি ডে। প্রত্যয় করিয়। গোপদ- 

নিষ্পন্ন হইয়াছে । স্বৃতরাং গোশবের প্রকৃতি-প্রত্য়রূপাবয্নবশক্তি গমনশীল 
পদার্থে। এই গো! পদটি এইভাবে যৌগিকপদরূপে স্বীকৃত হইলে শয়নস্থিত 

গোব্যক্তি গোপদবাচ্য হইবে না, বরঞ্চ যে গমন করে তাহাকে গোপদবাচ্য 

বলিয়। গণ্য করিতে হইবে । সুতরাং এখানে প্রকৃত অর্থ ব্যুৎপত্তির-অনুপযোগি- 

হেতু গবাদি শবের সায়াদিমংপিণ্াদ্যর্থে শক্তি বা প্রসিদ্ধি। এবং সাস্রাবিশিষ্ট 
বা গলকম্বলবিশিষ্ট এপ পদই কোষাদিতে প্রসিদ্ধ বলিয়1 স্বীকৃত হইয়াছে। 

সেইরূপ ঘটয়তি অর্থং সংঘটয়তি এই বুযংপত্তিদ্বার] ঘটশবের সংঘটিতার্থে 

প্রকৃত-প্রত্যয়াদিরূপাবয়বশক্তি । কিন্ত এখানে ব্যুৎংপত্তিগতার্থের উপযোগিতা 

ন1! থাকায় ঘটাঁদি শব্ের কপাল-কপালিকারূপ ঘটার্থে প্রসিদ্ধি। অতএব 

এখানে গোপদের প্রকৃতি-প্রত্যয়াত্মকাবয়ববৃত্তিশক্তি নিরপেক্ষ থাকিয়া গোশব 

স্বসমুদায়শক্তিদ্বার1 গলকম্বলবিশিষ্ট বা সান্লাদিবিশিষ্ট পশুর প্রতিপাদক হয় । 
পঙ্কজপদের রূঢ়ার্থ পদ্ম, কুমুদশৈবালাদি পঙ্কজপদের যোগার্থ। যোগার্থ 
অপেক্ষ। বূঢ়াথ স্বীকারে লাঘব হয় । যোগার্থপ্রতীতি প্রক্কতি-প্রত্যয়ার্থ- 

প্রতীতি-সাপেক্ষ। আর রঢ়ার্থ প্রকৃতিপ্রত্যক্লারথপ্রতীতি-নিরপেক্ষ । যোগার্থ 
প্রতীতি বিলম্বে হয়, আর বঢ়াথ প্রতীতি অবিলম্ষে হয়। 

শবখণ্ডম্ ২৮৯ 
ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/৩৭-১৯ 
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তৃতীয় যোগরূঢপদের পরিচয় প্রদশিত হইতেছে । যে পদ অবয়বশক্তি 

ও সমুদায়শক্তি এই উভগ্ন শক্তিদ্বারা অর্থ” প্রতিপাদক হয় সেই পদকে যোগবূঢ় 
বলে। যথা পঙ্কজাদি। পঙ্কাং জায়তে ইতি পঙ্কজ এইপদ নিজের প্রকৃতি- 

প্রত্যয়াআজকাবয়বনিষ্ঠশততিদ্বারা৷ পঞ্কজনিকর্তৃরূপ অর্থকে অর্থাং পঙ্কে জাত 
পদার্থমাত্রকে প্রকাশ করে বা পঙ্কে জাত পদাথ“মাত্রেরই প্রতিপাদক হয় । 

আর পঙ্কজপদ সমুদায়শক্তি দ্বারা পদ্মত্বরূপে পদ্মপদার্থকে প্রকাশ করে 
এইজন্য কোষাদিতে পন্কজপদের পদ্ষেই প্রসিদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। যদি বল 

পঙ্কজপদের কেবল অবয়বশক্তি দ্বার! পঙ্কজপদ হইতে কুমুদ-শৈবালাদিরও 
বোধ হউকৃ। এরূপ বলিতে পার না। কারণ প্রাচীন মীমাংসকের1 বলেন-_ 

রূট়িজ্ঞান কেবন্গ যৌগিকাথজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় অর্থাং পক্কজপদের পদ্নত্বা- 

বচ্ছিন্ন পন্মবিষয়ক বূট়িশক্তিজ্ঞান কেবল প্রকৃতি প্রত্যয়া্কাবয়ববৃত্তিশক্তি 

লভ্যা্থবিষয়ক জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। এইজন্য প্রতিবন্ধকীভূত বূটিজ্ঞান 
বিদ্যমান থাকার পদ্ম ভিন্ন কুমুদ শৈবালাদি পঙ্ক-জাত পদাথের সহিত উক্ত 
অবয়বাথের অন্বয় হইবে না। বস্ততপক্ষে সান্নিধ্যবশতঃ প্রথমে- পঙ্কজ এই 

শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্রই পদ্মত্বরূপে পদ্দের জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়। সমুদায়- 
শক্তিদ্বার! উপস্থিত পদ্মেই পঙ্কজপদের অবয়ার্থের অর্থাৎ পঙ্কে জাতপদার্থের 

অন্বয় হয়, কিন্তু কুমুদশৈবালাদি প্রথমে উপস্থিত হয় না বলিয়] কৃমুদ- 
শৈবালাদিতে উক্ত অবয্নবার্থের অন্বয় সম্ভব হয় না। কিন্ত যেবাক্যে পঙ্কজ 

পদের “পন্কজপদ ন পদ্মত্ববিশিষ্ট শক্ত” এইরূপ নুঢ্যর্থের বাধনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান 

আছে, সেই বাক্যে পঙ্কজপদের লক্ষণাবৃতি দ্বারা কুমুদত্বাদিরূপে কুমুদাদির 
জ্ঞান উৎপন্ন হইবে । কিন্ত যে বাক্যে কুমুদাদি পদের কুমুদত্বাদিরূপে কুমুদাদি- 
বোধ তাৎপর্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই অথচ পদ্মত্বরূপে পদ্মের বাধজ্ঞানও আছে, 

সেই বাক্যে পঙ্কজপদের কেবল-অবয়বশক্তিদ্বারাই পঙ্কে জাত পদাথ-ত্বরূপে 

২৯০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



কুমুদাদির শাকবোধ উৎপন্ন হইবে । এই কথা চিত্তামপিকার বলেন। 
কিন্ত “ভূমো পঙ্কজমৃৎ্পন্নম্” ইত্যাদি স্থলপদ্মাদি স্থানে পক্কজপদের যেখানে 

অবয়বার্থজ্ঞানের বাধনিশ্যয়াত্মকজ্ঞান আছে, সেইস্থলে পঙ্কজপদের সম্মদায় 
শক্তিদ্বার পদ্ত্বরূপে স্থলপন্মের জ্ঞান উৎপন্ন হইবে । কিন্তু যদি স্থলপদ্ম পদ্মের 

ভিন্ন জাতীয় বস্ত বলিয়া বোধিত হয়, তাহা হইলে পঙ্কজপদের লক্ষণাবৃতি 

দ্বারা অথাং সাদৃশ্যরূপ শক্যার্থসম্বন্ধের সম্বন্ধীরূপে স্থলপদ্মের জ্ঞান উৎপন্ন 

হইবে। 
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সম্প্রতি চতুর্থ যৌগিকরূঢ পদের পরিচয় প্রদশিত হইতেছে । বাঁক্যস্থিত 
যে পদ পদের অবয়বশক্তি ও সমুব্ায়শক্তি পরস্পর সহকারী না হওয়ায় 
যৌগিকাথেরও বূঢ্যথের পুথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতিপাদক বা বোধক হয় সেইপদ 
যৌগিকরূচ পদ বলিয়া অভিহিত হয়। যথা উদ্ভিদাদি। উদ্ভিদের 
যৌগিক অর্- উত্ভিদ্তে অনেন ইতি উতভিদৃ। উদ্ভিদের প্রকৃতি-প্রত্যয়াআ- 
বয়ববৃত্তিশক্তিদ্বারা লভ্য উদ্ভেদনকর্তা পদ হইতে তরুগুল্াদি-পদাথ” বোধিত 

হয়। বঢ্যর্থ_যাগবিশেষ বা একপ্রকার যজ্ঞ । “উদ্ভিদ! যজেত পশুকাম” 

এখানে উদ্ভিদ্ পদ যাগবিশেষের বোধক ব। বাচক। 
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তথাতা হাদসবজ্ল্নংআাব্নতসানৃঘঘলিল: | 
জাজক্তিনীন্ঘবান্ধাজ্হ্বা-লাব্চ্লাললিজ্সত ।14৫২।। 

বক্তার ইচ্ছাকে তাপর্য্য বলে “ব্তুরিচ্ছা তাৎপধ্যমৃ” । “গঙ্গায়াং ঘোষঃ 

প্রতিবসতি” এখানে বক্তার ইচ্ছানুসারে অর্থাৎ তাৎপর্য্যের উপপতির জন্য 

পাজাঁশবে লক্ষণ! স্বীকার করা হইয়াছে । এখানে গঙ্জাশবে লক্ষণ! না করিয়া 

ঘোষশবে লক্ষণ! স্বীকৃত হইলে বক্তার ইচ্ছার বা তাংপধ্যের অনুপপতি 

শবাখণুম্ ২৯১ 



হইবে । গঙ্গাসলিলে মংয্য বাস করে এইরূপ বুঝাইবার ইচ্ছায় বক্তা যদি 

“গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি”” এই বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে বক্তার 

ইচ্ছা বা তাংপর্যের উপপত্তির নিমিভ ঘোষশবে' লক্ষণ স্বীকৃত হইত । তখন 

ঘোষশবে লক্ষণ! না করিয়া গঙ্গাশবে লক্ষপা করিলে তাংপর্য্যের অনুপপতি 
হইত। প্রথমস্থানে গঙ্গাশব্যে লক্ষণ। করিয়া গঙ্গাতীর বোধিত হইল। 

দ্বিতীয়স্থানে ঘোষশবে লক্ষণ স্বীকৃত হইলে ঘোষশবের দ্বারা গঙ্গার মংস্য 

বোধিত হইবে । এইভাবে পরিলক্ষিত হয় যে তাংপধ্যের অনুপপত্তি স্থানেই 
লক্ষণ স্বীকার করিয়! তাংপর্য্ের অনুপপতি দুরীতৃত হয় । অতএব তাৎপর্য্ের 
অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ । “গঙ্গায়াং ঘোষ” ইত্যাদিস্থলে বক্তার যেরূপ 

ইচ্ছা বা তাৎপধ্য থাকিবে, তদনুরূপ লক্ষণ হইবে। অন্বয়ের অনুপপত্তি 

লক্ষণার যথার্থ বীজ নহে। কারণ “কাকেভ্যো৷ দধি রক্ষ/তামূ, ছত্রিনে। যাস্তি” 

ইত্যাদিস্থলে বাক্যার্থে অবস্থিত পদার্থসমূহের পরস্পরের অন্বয়ের অনুপপত্তি 
হয় নাই, কিস্ত তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি আছে বলিয়াই এখানে লক্ষণারৃতি 

স্বীকৃত হইয়াছে । এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ কারিকায় বলিতেছেন-__তাংপর্য্যের 
অনুপপত্িবশতঃই লক্ষণ স্বীকার করা হয়। লক্ষণার লক্ষণ করিতেছেন-_ 

শক্যসন্বদ্ধকেই লক্ষণ! বলে । পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে বৃতি বলে। সেই 

পদ-পদার্থনিষ্ঠসম্বন্ধরূপবৃত্তি দুই প্রকার--শক্তি ও লক্ষণ] । শক্তি শব্দের 

অর্থ--সংকেত বা ভগবদিচ্ছাবিশেষ । শক্তি যেমন শবের বৃত্তি, সেইরূপ লক্ষণাও 

শব্দের এক প্রকার বৃত্তি । শক্তিম্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান যেমন পদার্থের উপস্থাপক 

হয়। লক্ষণাস্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞানও সেইরূপ পদার্থের উপস্থাপক হয়। পদ 

শক্তিদ্বার। যে অর্থকে প্রকাশ করে, সেই অর্থকে শক্যার্থ কহে। বিশ্বনাথ 

বলিলেন-_-শক্যসন্বন্ধ লক্ষণ! অর্থাং শক্যার্থের সম্বন্ধই লক্ষণ। নামক শবের 

বৃতি । শক্যার্থের সহিত লক্ষ্যার্থের যে সম্বন্ধ তাদৃশ সম্বন্ধই লক্ষণা। উক্ত 

সম্বন্ধ পাচ প্রকার--সংযোগ (বাচ্যত্ব ), সামীপ্য, সমবায় (আধারাধেয়ভাব ), 

বৈপরীত্য ও কাধ্যকারণভাব এই পীচ প্রকার শক্যাথ” সম্বন্ধ লক্ষণা। সাদৃশ্য 

ও আধারাধেয়ভাবাদি সমবায়ের অন্তর্গত। বৈপরীত্যসম্বন্ধে উপকার শব্দ 

অপকাররূপ লক্ষ্যার্থ বোধিত হয় । “বনু উপকৃতং মম” এই বাক্য অপকারী 

ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া! কথিত হইয়াছে । গঙ্গাশব্েের শক্যার্থ জলপ্রবাহূ, 

সম্বন্ধ হইল সামীপ্য। এই সামীপ্যরূপ শক্যসম্বদ্ধের সন্বন্ধী হইল লক্ষ্যার্থ 
গল্লাতীর। জলপ্রবাহ সমীপস্থিত ভীরই গঙ্গাশবের লক্ষ্যার্থ । 
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যেস্থানে তাংপধ্যের অনুপপতি হয়, সেইস্থানে শাববোধে বা বাক্যার্থ বোধে 
শক্যারথসম্বন্ধরূপলক্ষণা সহকারিকারণ। আসক্তিজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান, 

আকাক্ষাজ্ঞান ও তাৎপর্য্যজ্ঞান কারণ হয়। 

বাক্য অর্থাত পদসমৃহশ্রবণে শ্রোত্রার বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
বাক্যান্তগ্গত প্রত্যেকপদের শ্রবণাত্মকজ্ঞান হইলে পর পদসমুহের বা বাক্যার্থের 

জ্ঞান দ্বারা পদাথ “সমূহের উপস্থিতি হয় । পদার্থের উপস্থিতি হইতে পদাথের 
স্মরপাত্মক জ্ঞান হয়। পদসমুহ নিজ নিজ বৃত্তিদ্বারা যে পদার্থকে প্রকাশ 
করে, পদ শ্রবণের পব সেই পদার্থের ম্মরণই পদাথেোপস্থিতি। বাক্যন্তগগত 

প্রত্যেক পদ শ্রুত হইলে প্রত্যক পদের অর্থ উপস্থিত হয় এবং তাদশ 

পদার্থোপস্থিতি হইতে বাক্যাথথবোধ হয়। 

শাববোধ বা বাক্যার্থবোধের প্রতি পদজ্ঞান, পদার্থম্মরণ, পদ ও পদাথের 

সন্বন্ধজ্ঞানাত্মক-বৃত্তিজ্ঞান - শক্যসম্বন্ধবপ-লক্ষণাঁজ্ঞান ও তাংপর্্যজ্ঞান কারণ 
হয়। পদজ্ঞান করণবূপে, পদার্থম্মরণ ব্যাপাররূপে, শক্যসন্বন্ধরূপ লক্ষপাবৃত্তি- 

জ্ঞানও তাংপর্য্যজ্ঞান সহকারিকাদ্পরূপে শাববোধের বা বাক্যাথ্থবোধের 

কারণ বলিয়া কথিত হয় । এবং আসত্তি--সম্িধিজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান ও 

আকাক্জাজ্ঞান শাবক্বোধের বা বাক্যার্বোধের কাঁরণরূপে অভিহিত হয় । 

আসত্ি--পদানামবিলম্বেন উচ্চারণং আসত্তিঃ বা! সন্গিধিঃ। অর্থাং 

বাক্যান্তর্গত পদসমুহের ষখোচিত নিয়মে বা অব্যবধানে উচ্চারণের দ্বার! 
অবিলম্বে পদার্থোপস্থিতিই আসর্তি বা সল্লিধি বলিয়া! কথিত। আসত্তির 

অপর নাম সম্নিধি। “গাম্”* এই উচ্চারিতপদের একপ্রহর পরে আনয় এই 

পর্দটি উচ্চারিত হইলে উক্ত পদটি অব্যবধানে সন্নিহিত হয় নাই বলিয়া অবিলম্ে 

পদার্থের উপস্থিতি হইল না, তাহার ফলে শাববোধ বা বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন 

হইল না। আসত্তিজ্ঞানের দ্বার! ক্রিয়াপদ ও কারকপদের সন্নিধান সম্ভব হয়। 

আসতি বিষয়তা সম্বন্ধে পদবৃত্তি করে । 

যোগ্যতা-_বাক্যান্তর্গত এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের অন্বয়রূপ 

সম্বন্ধই যোগ্যতা । অঞ্থাং বাক্যস্থিত পদসমূহের পরস্পর অন্বয়যোগ্য অর্থের 

বা অন্বরযোগ্যতার প্রতিপাদক হইল যোগ্যতার লক্ষণ। যথা “বন্িনা 

সিঞ্চতি” এখানে উক্ত পদদ্ধয়ে আসত্তি ও আকাক্ষা থাকিলেও উক্ত উভয় 

পদার্থের পরস্পর অন্বয়যোগ্যতা নাই, যেহেতু সেচন ক্রিয়াতে দাহক পদার্থ 

বহ্তির সেচনকরণত্বরূপ অন্বয়াত্মক সম্বদ্ধের অভাব আছে। সুতরাং উক্ত 
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পদদ্য়ের অথ“ বাধিত হইল অর্থাৎ উক্ত পদদ্বয় সেচনকরণত্বরূপ সম্বন্ধের বা 

যোগ্যতার অভাবহেতু পরম্পর অন্থিত হইতে পারিল ন1। “বহ্ছিন! ন! সিঞ্চতি” 

অর্থাৎ বহ্িকরণকত্বাভাব-রূপ অযষোগ্যতার নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান “বহন! সিঞ্চতি?? 

ইত্যাকারকবাক্যার্থবো ধের প্রতিবন্ধক হয়। যদিও যোগ্যতা চেতনপদারথ 

আত্মার ধর্ম, স্বৃতরাং অচেতন পদে বা পদসমূহে যোগ্যতা থাকা সম্ভব নহে। 

তথাপি উহা ওগপচারিকভাবে কথিত হইয়াছে । অচেতনকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 

যোগ্যতামুক্ত বলিতে পার! যায় না। বৃত্তিতাবচ্ছেদকসম্বদ্ধে পদার্থবৃতিত্ব 

যোগ্যভাতে থাকে । পদসমূহে স্বাশ্রয়-উপস্থাপকত্ব সম্বন্ধে যোগ্যতা আছে বা 
থাকে। যথা “বহ্িনা সিঞ্চতি” এখানে সে্চনক্রিয়ার বহিকরণত্বরূপসম্বন্ধ 

নাই, বা বহ্িনা এই করণকারকের সেচনক্রিয়ার সহিত করণত্বরূপসম্থন্ধের 

অনুপপতিি হয়, যেহেতু বহি দ্বারা সেচন হয় না এইরূপ জ্ঞান আমার আছে, 

সুতরাং যোগ্যতার অভাবহেতু উত্ত বাক্যার্জ্ঞানের উপপত্তি হয় না। 
আকাঙ্ষা--যে পদ ব্যতীত অর্থাং যে পদের অভাবে যে পদের অন্বয়জ্ঞান 

উৎপন্ন হয় না সেই পদের সহিত সেই পদের সত্তাকে আকাঙ্া বলে। অথবা 

একটি পদ অন্য পদের অভাববশতঃ যদি অন্বয়-অনুভবের বা অন্বয়জ্ঞানের 

কারণ না হয়, তাহ! হইলে এ পদছ্বয় পরস্পর সাকাজ্ষ বলিয়া বোবধিত হয় । 

“চৈত্রো গচ্ছতি”' এই পদছ্য় পরস্পর সাকাজ্ষ। গচ্ছতি এই পদটি শ্রবণ কর!র 
পর আকাক্ষা জাগরিত হয়--কো গচ্ছতি ? এই আকাক্ষা নিবৃতি হয় “চৈত্র” 

পদ প্রয়োগের দ্বারা | “চৈত্রঃ এই পদটি শ্রবণ করার পর আকাজ্ষা জাগরিত 

হয়-চৈত্রঃ কিং করোতি? এই আকাকঙ্জানিবৃতি হয়-__“গচ্ছতি” এই পদ 

প্রয়োগের দ্বারা । এইভাবে আকাঙ্ষা! জাগরিত হয়-_-চৈত্রঃ কুত্র গচ্ছতি 2 

চৈত্রঃ কেন গচ্ছতি ? চৈত্রঃ কিমর্থং গচ্ছতি? এই সকল আকাঙ্ষা নিবৃত 

হইবে-_যথাক্রমে গ্রামং, রথেন, ধনায় এই সকল পদের দ্বারা “চৈত্রঃ রথেন 

ধনায় গ্রামং গচ্ছতি” এই পদসমূহ পরস্পর সাকাঙ্জ হইয়াছে । কিন্তু গোঁঃ, 

£, পুরুষ, হস্তী, এই পদসমূহ সাকাজ্ নছে। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে-_-পদে বা পদসমূহে আকাকঙ্ষা কীভাবে থাকিতে 
পারে? এবং পদার্থে বা বাক্যার্থেই বা কেমন করিয়া আকাজ্া থাকিতে 

সমর্থ হয়? যেহেতু পদ হইল শব্দ অচেতন আকাশবরৃত্তিগুণপদাথ4 এবং শক 

অচেতন জড় বস্ত। আর আকাজ্ষ৷ হইল ইচ্ছা, ইচ্ছা চেতন-আত্মবৃতিগুণ- 
পদাথ। স্ৃতরাং চেতনপদার্থআত্মার গুণ ইচ্ছা কেমন করিয়া অচেতন বস্ত 
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পদে বা পদসমূহে থাকিবে ? আকাঙ্ষা না থাকিলে পদ খা পদসমূহকে 

আকাঙ্ষাবিশিষ্ট ব| সাকাজ্ষ বল! চলিবে না। এবং এইরূপে পদাথ+ও অচেতন 

বন্ত বলিয়! উহাতেও আকাক্ষ! থাকিতে পারে না । রাম পদের অর্থ দশরথ- 

তনয়, গচ্ছতি ক্রিয়ার অথ” গমনানুকূল ব্যাপার, অগ্রিহোত্র শবের অর্থ 
অগ্নিহোত্র নামক যাগবিশেষ । এই সকল অচেতন পদার্থে বা পদসমূহে চেতনের 
ধর্্ম-ইচ্ছ! না থাকিলে এসকল পদসমূহ বা বাক্যার্থ কেমন করিয়1 পরস্পর 

সাকাজ্ষ হইতে সমর্থ হয়। তথাপি অচেতন পদ, পদসমূহ, পদার্থ বা বাক্যার্থ যে 
সাকাজ্ষ বলিয়। কথিত হয়, তাহ! গঁপচারিকভাবেই অভিহিত হয় | তবে উহার! 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আকাকঙ্ষাবিশিষ্ট হয় না। কিন্তু স্ব-উত্থাপকত্ব-নিবর্তকত্বাস্ততর 

সম্বন্ধে আকাজ্ষ! পদে বা পদসমূহে থাকে এবং স্বাশ্রয়-উত্থাপকত্ব-নিবর্তকত্বান্থতর 
সম্বন্ধে আকাঙ্ষা পদার্থে বা বাক্যার্থে থাকে | তাংপর্যপদের বিষয় বা পরিচয় 

বক্ষ্যমান তাংপর্য্যপ্রকরণে কথিত হইবে ॥ ৮২ ॥ 

তহাগা হাবঘকনক্ণ হলি । বল্লাঘাঁ ঘীন: হবানী ক্াণবহ্য হানযাখ সমান 
পীন্বভ্যাল্ত্রযানুদণভিবআান্ণকন্ত্িঘঘঘিনা অঙ্গ পলিঝল্্ীঘবী, লল অহাজযা লীহ্য 

নীঘ:। ভা ন্ন হানযচন্রল্ঘকনা । লখাহি-সনাহথতণ-হানযাখব-অকন্বল্ঘন লীই 

যৃন্বীলানু, লী ভনহঘন্। জল: হানহবীঘ: | ঘহল্তু যলল্নযাতুঘলিভধাআা- 

শীজ হান, লঙ্গা ঘচ্ভী: সহাখত্যান্থী ভছ্মণা ল ভ্যান, অভ্তি্থ সনহাল্লঅভযান্ুমণল - 
হসাশ্রান্। বীন ঘচ্ত্রিসনহী অীঅল-লানুণন্যন্তিঘঘ্যা অচ্তিঘিইস্ত ভহাগা। ঘৃত 

্ধাক্ঈ্যী ভি হহন্যলালিতঘান্বী জ্কাকুনহুভ্য হগ্তুঘঘালক ভহাগা, অল্তরণী হুঘিহহাঘা- 
ভলাব্নয্মলিমযহানু। ঘৃর্ ভ্ঙ্গিী আাল্নীতযাহী ভসিঘহ্হীক্ঘ্া খনাহ্থিত্ 
হাতা । হইমলনাঅভ্বুভবাথাঁ ভগ্টীতসুভ্য, ঘৃক্রজাশ্ববহিনিল হট ভন্সি-লহুল্যঘী- 

বাঁঘানু। হহিন্বান্লঘাল্লণঘভিভিহাতাতীজ হঘানূ, লনা ছ্ন্ঘিত্ বাক্ানহভ্য নী জান্বিহ 
ঘন্বনহ€ম লব্ভ্যাহী হালি নিঘমী ল হযানু। হুহুল্তু নীযমূ-_ছালযার্থঅল্নী 
যি নীংজন রত থৃহীলকলবা শীতল নীত্ঘীঘ:, অনি তু অল্লানলীহতিন হা হৃষ্থীল- 
কবাহা লিপ কণত ভলহতাল্। অলঘ্ন ভত্যল্রানভষ্টহ্জী ল হাতা, লন সন্কাংক্ষ-নীম্মভম 

নঙ্গ ভাতা নিলাচন্তুঘঘল; | দ্ত্তে হহ ক্ষদত হানঅলাতভ্উহক্ঈওঘি হাকিন ভ্যানূ। 

লনূমক্কাং-হালতা খ্রজ্নহতাঁ সলি লন্ঘহ্্য আনখ্যমিতযহস স্তলন্ঘলাহিলিভিখান্লীযনূ। 
য্গ তত হালতাখক্য ঘহজ্ঘহানতকজল্নভদা ভহাজা, ভা ভহিন-ভহাতীত্ভুভঘলী । যথা 

জিইফাহিনিই ইক্যান্রুযঘমল্ঘী সলদই হাব, সদহ্হভয নব অম্মল্ণী দই ফ্বাবী, 
লগ ভহিনভঙাতা। ছিল ভাহাতিক ঘহ লান্ত্ুলানক্ষমূ। ভাহাতিক্কাখথভয হাভহ- 

শবখগ্ুম্ ২৯৫ 



আই ঘহাল্নং জাহঘান্। হাভি-তহাতাড্যলহঝবল্্দিবংণহাখাল্তিন-ভলহানযা খ্- 

হাভহবীঘ গলি দহালা জালখ্যন্িঘাহআাহিক্যান্তু: । নশীলাভন্তু লহ্তন্তুমানজ্নীত | 
ঘবাীঘজ্িলিভন্ত ভালু, অল্যখা ব্যস্ততা হাতব্যামি দহ্তআনন্তুলানকংত্রাদবীবিত্ান্ত:। 
ঘানব তত হাব্রবহলোনানু, ছাবঅঅহল্মভনা ভহাগাদি লাব্িি। এস্গ ত্তবারীহাঘা লম্বা 

ঘীঘ হত্তুজম্, লঙ্গ লবীঘব্্স ল্বীীই ভঙালা | বধীবদহাখবহস নান অমইনালল্নয: 

ল্ধন্তিইক্ইহাল্তযব্সাঘি লীক্কুনতবান্ব। ঘি অক্ষইহাল্তঘী ল ভশ্ীঙ্গযব, লহা- 

লহীদহ্ষ্স বর্দীহলতীলীই ভাতা, বাধীব্ঘহ লানুঘযণনানকমূ । নন্্গীহাতঘনম্। তল ছি 

ন্রিসযুঘহাহী ঘন্ব ক্ষইহাল্ন: হলীঙ্গিযবী, জনা বীনহ্তস (বীনবি) বীহলামিনি জঙ্াতা, 
বাদি নিসাবাল্নন: । অহি ত্তু বক্তইহাল্নথী ল জনীক্ষিঘবী, লহা বীঘহহজ ন্বিলশীভলামিনি 
ভছাঘা । ন্িসণহ লান্তচ্য-নসাহন্রমূ। ঘ্ন্রলাভত্নানতী ম্ৃহা ছত্ঙসগ লানহদই' তালহা- 

হী মাখা হাতা । আকনুদহ্ত্ব লানুঘচ্থ-সাহ্্মূ। হ্লল্যঙ্গাদি। লনুদুতঈ 

্ত দতঘই ভাতা । অখান্টি-হাজত্ততন্ন হুতাহী হাজঘহাখ্ন পুহথাহি-দহা খবর 
জাঙাজাললয:, নিদানালিহিজ-লালাশ্রযীন্ম ইলাল্লঘনীঘহঘাল্যুন্ঘজন্নানু। অল্যখা 
হাজা ঘুম হুতন্গাঘি ব্রখাল্লযনীঘ: ভআানু। পতী ন ঘন হআাহী ঘত-ঘত্র্যা লল: 
ভ্রাহ্থাইনাল্তঘান্-_লিঘালালিহ্বিবীলি। লীভীঘত হুতা্ী নাদাখবতীহহ্তজ্জল্দনা- 

ল্মযাহ_ঈইননি । লন্ব হাজদ্ুতম হত্যাহী ভ্তমলিমনবী ভনংঘ অজ্লিলি শ্রাচ্যম্ ? 
আজ্লশিমববীতদি ননী ন্বীঘীহ্ান। লহদানূ হাজথবাহী হাজক্রচনল্থিনি হাতা | 

শরভয ন্ব তু অন্থাঈীহাল্নন: | লল্ত তত শন-ভ্রহ্তীভিল্পীআহী ঘন: ব্রহিহহন্ন- 

তিমকব্বপ-লিবলসক্কাইআ ভ্ু্ঘবী, লঙ্গ ন ভহাঘা। ল ন্ন আছ্িতী অহাতীলিনান্যমূ, 

ভাষ্িতযহুল্সঘীতদি ভরল্তহ্হানান্। লন্বন্কঙ্গিঘাল্যতিতলভর্র আান্িক্যদজবীতি 
নাভযমূ। ক্গিঘানইওনি ঘন্ব-জ্হ্বী ঘহ্য ভিল্নীহ্যানি-ক্হানানূ, আাহ্িত্যকঘানন্ত- 
নাভ । লঙদানু আাছ্িসাহিক লার্ধঃ। আত “ছাজ-ঘ্ুবীহ্থিলী আসুজ্যকাদী 

যউযানালিন্মস্গ ভঙ্াঘানানাহ্ লল্্র আমীযতী । কিন্তু আাহনতী হী ঘঙ্গ, নল ভন্ত্র:। 

নম্বর লীভঘতযীহলিহ্ হত্যান্থী কখলিলি শ্রাচ্ঘন। লস লীক্তঘহভম লী ঘহঘ্ত্ 
ঘতকন ভাতা । অন্ হত্যভ ন্াক্সঘামহ্ হত্ঘখানু। অলাহথাহল্তন্ত বহি অলাহাহী- 

চেন্তুমূয ইত্তুক্যবী, হা অঙ্চিনন্তৃভমিতাহী নহঘইওচ্ইিনন্তৃভতলা্াং ভাজা, 
ভুল্ঘহ লান্ঘম্য-সাহুক্তন। লম্ব ঈহীম্বহ' লাহ্বত্যঙ্গ ছত অনাহাহভাল্নয+, 
অইহ্বাজুজিলিহীঘ-ভঘভ্য লভ্য লাহ্নাভরলমনাহিনি লাভষনূ, দহম্দহাভনন্নন 

অহুতযান। ঘ্ত্ব ঘস্থমত্ীতঘাহাত্রি। দই ভ্ত জহিনন্তবলিত্যাহাজছিন্ততষ্তয 
জুগঘবী, সহইক্ষনীকতন্বাল্নয:। অনাহাতরা ন্ব যঈক্ক লন্রঅন্চত্ল দ্য (তন্ভহন্য) 

২৯৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



“সাভিনুপ্রযাহিম্ত্রীতীকম, বল আল্যঈকলক্মননবাচিলি অহ্্লি । দিলহী 
্হ্যযাবিত্যার্থাদিত্ঘই অনক্গ-হুল্দতথী: ম্বহ্যঘই' জ্সগীঅলজ্জহ্ম্যক্যীভহাআা, হ্লল্য- 
গ্রাদি। ঘা হুংযাবী ত্তুল ভহাআা, নতিন হা লানাঘতীঘভিধিলি-জখলালূ। 
ক্র্মঘাহ্যহন্ত তু নীবীন্ভমিত্যাহী অনব্জক্ল্গ্রন নীজনহাখ তন্ণজঘহাখী সন্কাহ: | 

নস বন ভহাঘা। আলঘ্ন্ব “লিমাহ্হখঘনি' আজবহি”ত্যল ল লনুঘুষধনী, ঝহাতা- 

দল, কিন্তু ক্্দর্াতযী ভহাগামানান্। ল ন্ব লিমাভ্ভম হাত্ুংআলিনিহীনফয 

নহালঘিক্কাহাহু আলামত হলি আাক্ঘনূ। লিমাহ্ভত নিহাসযুবভ্লল ঘর কঙ্ঘলানু। 

ভাঘনন ভ্তুতসাশ্বভযাল্লবী লহ্ত্ুঘদংঘা জঙঘলাযা: ছতনুভ্্ীতলযাওহীম্বতাহিলি। 

তঘক্কু-ঘলভ্রনিঘেভীক্ঘাকী দই অনুজ ন্নিলি ভাতা, ঘূণহাখ্ সঘাললঘা ন্নাল্প্য- 

লীঘ হনি। হবখবস্ব অলাবীন জ্ধাণি হাতি, নহ্হাক'ত লিন্বাহ্ীহিলি। আজলিহিঘাহি। 

জন্বজিষ্বান যাবযলাঙ্বানন্ আক্কাভ,্রাজান লান্তস্বানত্থ হালুনীউ ক্কাজদ্. 4২) 

এখন গ্রন্থকার শাববোধের কারণসমূহের পরিচয় দিতেছেন-_“লক্ষপাঁশক্য- 

সম্বন্ধ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । ক্ষ্যতে অর্থান্তরং আক্ষিপ্যতে সংগৃহাতে অনয়া 

ইতি লক্ষণা, এবং ভঙজ্যতে শক্যার্থঃ খণ্যাতে অনয়া ইতি ভক্তিঃ, সেব্যতে 

অর্থান্তরমুপচর্য্যতে অনয়া-ইতি উপচারঃ। অতএব শবের দ্বিতীয় বৃত্তি লক্ষণা, 

ভক্তি ও উপচার এই সকল নামে অভিহিত হয়। যে শব অবলম্বনে দ্বিতীয়! 

বৃত্তি অর্থকে প্রকাশ করে সেই শব লাক্ষণিক, ভাক্ত ও ওঁপচারিক নামে 

কথিত হয়। শক্তিস্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান যেমন পদার্থের উপস্থ।'পক হয়, লক্ষণা- 

স্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞানও সেইবপ পদার্থের উপস্থাপক হয় । অভিধা বা শক্তির 

দ্বারা যে অর্থ উপস্থিত বা প্রকাশিত হয় সেই অর্থ শক্যার্থ, মৃখ্যার্থ ও বাচ্যার্থ 
প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। শক্যার্থের সম্বন্ধই লক্ষণাবৃত্তি নামে পরিগণিত 

হয়। সেই শক্যসম্ন্ধ পীঁচটি-__সামীপ্য,র সংযোগ, (বাচ্যত্ব), সমবায়, 

বৈপরীত্য ও কার্য্কারণভাব। সাদৃশ্য, স্বত্ব-স্বামিত্ব, আধার-আধেয়ভাব প্রভৃতি 
সম্বন্ধসমূহ সমবায়ের অন্তর্গত বা অন্ততক্ত বলিয়া! বোধিত হয় । গঙ্গাপদের 
দ্বারা গঙ্গার অতিসন্নিহিত তীর বোধিত হউকৃ ইত্যাকারক ইচ্ছায় বক্ত! 

“গাঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । এখানে গঙ্গা” 

পদের শক্যার্থ ভগীরথ-রথখাতাবচ্ছিন্নজলপ্রবাহ, ঘোষ শব্দের শক্যার্থ 

আভীরপল্লী। যদি অন্বয়িতব্য শব্বৃত্তিশক্িলভ্যমৃখ্যার্থাস্তরের সহিত শবের 
মৃখ্যার্থের অন্বয়ের বা! সম্বন্ধের উপপত্তি না হওয়ায় বাক্যার্থবোধ অনুৎপন্ন হয় 

অথবা বক্তার ভাংপর্য্য বিষয়ীভূত বাক্যার্থ বোধের অনুপপতি হয় ভাহা হইলে 

শবখগ্ুম্ ২৯৭ 



তখন তাদুশ সন্বন্ধের উপপত্তির জন্ত অথবা বক্তার ইচ্ছার বিষয়ীভূত বাক্যার্থ 
জ্ঞানের উপপরত্তির নিমিত্ত শক্যার্থসম্বদন্ধরূপ লক্ষণাবৃতি স্বীকার করিতে হয়। 

অন্যথ! শুদ্ধ বাক্যাথের বাধ কোথাও সম্ভব হয় না। লক্ষণ বৃত্তি শক্যার্থ 

সন্বন্ধবিশিষ্ট অর্থকে প্রকাশ করে । শক্যার্থসন্বন্ধ প্রতিযোগীরূপে শক্যার্থে 

বর্তমান করে এবং অনুযোগীরূপে লক্ষ্যার্থকে আশ্রয় করে। স্বৃতরাং শক্যার্থের 
সহিত লক্ষার্থের কোন সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । যেহেতু শক্যার্থের 

সহিত সন্বন্ধশুন্ত কোনও অর্থ লক্ষ্যার্থ বলিয়! স্বীকৃত হইতে পারে না। সেই 
শক্যসন্বন্ধ পাঁচ প্রকার । এই পঞ্চবিধ সন্বন্ধের কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 

তাংপর্য্য বিষয়ীতৃত বাক্যার্থ বোধের অনুপপত্ি, শক্যার্থ সন্বন্ধবিশিষ্ট ও রূটি- 
প্রয়োজন-এতদন্যতর এই তিনটি কারণ বিদ্যমান থাকিলে লক্ষণাবৃত্তি লভ্য- 

লক্ষ্যার্থ স্বীকার কর। হয় । লক্ষ্যার্থ পদের অর্থ শক্যার্থ ভিন্নাথথ অর্থাং 

শক্যতাবচ্ছেদকভিন্নধন্মাবচ্ছিন্ন অর্থ বোধিত হইবে । গঙ্গা! শকের জলপ্রবাহ- 

রূপ শক্যার্থের সহিত ঘোষ শবের আভীরপল্লীরূপ শক্যার্থের অন্বয়ের বা 

সম্বন্ধের উপপত্তি হয় না, যেহেতু জলপ্রবাহে আভীরপল্লীর অধিকরণতা থাকে 

না বলিয়। “গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি” এই বাক্যার্থবোধ উপপন্ন হয় না। 

এই বাক্যাথথবোধের উপপত্তির জন্য লক্ষণাবৃতি স্বীকার করিতে হইবে । এখন 

গঙ্গা! শব্দের লক্ষণাবৃত্তি দ্বার] গঙ্গার অতিশয় সন্নিহিত তীর এইরূপ লাক্ষণিক 

অথ” গৃহীত হওয়ায় উক্ত বাক্যার্থবোধের উপপত্তি হয় । কিন্ত প্রকৃত পক্ষে 

গঙ্গ! শব্দের ছার! গঙ্গার অতিশয় নিকটবর্তী তীর বোধিত হউক্ ইত্যাকারক 
ইচ্ছায় বক্তা! “গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । 

সুতরাং গঙ্গা! শবকের জলপ্রবাহরূপ শক্যাথ ও ঘোষ শব্দের আভীরপল্লীরূপ। 
শক্যার্থ স্বীকার করিলে তাংপর্য্যবিষয্লীভূত বাক্যার্থবোধের অনুপপত্তি হয়। 
স্বৃতরাং উক্ত বাক্যাথবোধের উপপত্তির জন্যই লক্ষণাবৃতি স্বীকৃত হইল । 

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন- গঙ্গাশবকের লক্ষণারৃতিদ্বারা তীর বোধিত হয়? 

সেই লক্ষণ শক্যসম্বন্ধরূপা। গঙ্গাশবকের জলপ্রবাহরূপ শক্যার্থের সামীপ্যরূপ 

সন্বদ্ধের সম্বন্ধীরূপে তীর গৃহীত হওয়ায় তীরের ম্মরণ হইল । তাহার পর উক্ত 

শাববোধ উৎপন্ন হয় । কিন্ত যদি শক্যার্থের অন্বয়ের ব৷ সন্বন্ধের অনুপপত্িই 
লক্ষপার বীজ অর্থাং লক্ষণাবৃতি স্বীকারে কারণরূপে স্বীকৃত হয়, তাহ! হইলে 

য্টাঃ প্রবেশয় ইত্যাদিস্থলে দণ্ডসমূহকে গৃহে প্রবেশ করাও এখানে শক্যার্থ 
অবলম্বনেই বাক্যার্থবোধের উপপতি হয় । সুতরাং অন্বয়ের অনৃপপতির অভাব 

২১৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্সী 



হেতু এখানে লক্ষণাবৃতিস্বীকার নিম্প্রয়োজন হইয়া উঠে। কিন্ত তাংপর্যযবোধ 
বিষয়ের অনুপপত্ি লক্ষণাস্বীকারে কারণরূপে স্বীকৃত হইলে যহ্টীধর পুরুষ- 

সমুহকে ভোজনাথে গৃহে প্রবেশ করাও এই ইচ্ছায় বক্তা যঠীঃ প্রবেশয় এই 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু য্টী শবের শক্যার্থদণ্ডসমূহ ও প্রবেশন ক্রিয়া 
এই দুইটি পদের শক্যার্থ অবলম্বনে পরস্পর অন্বয়ের অনুপপত্তি না হইলেও 

ভোজনাথে দণুধারী পুরুষসমূহকে গৃহে প্রবেশ করাও ইত্যাকারক বক্তার 
তাৎপর্য জ্ঞানের বিষয়ের অনুপপত্তিবশতঃ লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইল। তথাচ 

যী পদের দ্বারা দণুধারী পুরুষসমূহ রূপ লক্ষ্যার্থ বোধিত হয় । শক্যসম্বন্ধ 
লক্ষণাবৃত্তি বলিয়া স্বীকৃত বা গৃহীত হইয়াছে । এই শক্যসম্বন্ধ কোথাও সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধে কোথাও বা পরম্পর] সম্বন্ধে স্বীকৃত হয়। 

“গঙ্গায়াং ঘোষ2” এখানে সামীপ্যাদিশক্যসম্বন্ধদ্বারা তীরার্দি বোধিত 

হওয়ায় শকাসম্বন্ধরূপা লক্ষণা সাক্ষাৎ সম্বন্ধরূপা। “অগ্নি মানবকঃ” অর্থাং 

মানবক অগ্নিস্বরূপ | উপনয়ন সংস্কারে মৃণ্ডিত-মুণ্ড পলাশধারী শুচিচরিত ব্রাজ্মণ 
বটুকে মানবক বলে। এঁ মানবক সাক্ষাদ্ বহি বলিলে উহ1 প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ 

হয়। এইজন্য এখানে অগ্নিশকের শক্যার্থ গৃহীত হয় না। অগ্নিশবের 

লক্ষণাবৃতিদ্বারা অগ্নিসাদৃশ্যরূপ লক্ষণার্থ গৃহীত হওয়ায় “অগ্নিসদৃশঃ মানবক” 

এইরূপ বাক্যার্থবোধ উপপন্ন হয় । এখানে পরম্পর। সম্বন্ধে অর্থাং স্ব-( অগ্নি )- 

নিষ্ঠতেজস্বিত্ব-শুচিত্ববত্বরূপ সন্বন্ধদ্বারা অগ্নিসাদৃশ্য বোধিত হওয়ায় “অগ্নিঃ 
মানবক£” ইত্যাকারক শাববোধ উৎপন্ন হইল । এখানে শক্যসম্ব্বরূপা লক্ষণ 

পরম্পরা সম্বন্ধরূপা। গঙ্গাপদ জলগ্রবাহের সামীপ্য বা নৈকট্যের দ্বার 

ভীরগত শীতলতা ও শুচিতার আঁধিক্যকে বোধিত করুক এই ইচ্ছায় বক্তা 

“গঙ্গায়াং ঘোষঃ” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । এখানে গঙ্গা শবের শক্যার্থ 

»" জল প্রবাহ, লক্ষ্যার্থ-গঙ্গাতীর, আর শৈত্য-শুচিতাধিক্য হইল ব্ঙ্গ্যার্থ । 

এইজন্য লক্ষণাকে প্রয়োজনবতী লক্ষণ! বলা হয়। গঙ্গাপদ শক্যার্থসন্বন্ধরূপা 

লক্ষপাবৃতিদ্বারা গঙ্গাতীরবৃতি বা আভীরপল্লীবৃতি শৈত্য-শুচিতাধিক/কে প্রকাশিত 

করিতে বা! বুঝাইতে সমর্থ হয় না, যেহেতু গঙ্গাপদের শক্যার্থ জলপ্রবাহের 

সহ্তি গঙ্গাতীরাদিনিষ্ঠশৈত্য-শুচিতাধিক্যের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি বল লক্ষণার 
প্রয়োজনীভূত-শৈত্যণুচিতাধিক্য লক্ষগাবৃত্তির বিষয়, তাহ! হইলে গঙ্গাপদের 

হুইটি শক্তি স্বীকার করিতে হয়, একটি শক্তিদ্বারা জলপ্রবাহকে এবং অপর- 

শক্তিদ্বারা তীরকে বোধিত করিয়! গঙ্জাপদের উক্ত দুইটিই শক্যার্থ স্বীকৃত 

শবাখণ্ড মৃ ২৯৯ 



হইবে। এরূপ বলিতে পার না। কারণ গঙ্গাপদের তীরে সংকেত না থাকায় 

তীর গঙ্গাশবের শক্যার্থ হইতেই পারে না। তীর যদি গঙ্গাশবের শক্যার্থ না 

হয়, তাহ। হইলে তীরবৃত্িশৈত্যশুচিতাধিক্য গঙ্গাপদের লক্ষ্যার্থ হইতে পারে না, 
যেহেতু সেখানে শক্যসম্বদ্ধের অভাব আছে। “গঙ্জাজলে মংয্য বাস করে" 

এইরূপ বাক্যার্থ বোধিত হুউক্ এই ইচ্ছায় বক্তা যদি বলেন “গঙ্গায়াং ঘোষঃ 

প্রতিবসতি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । তাহা হইলে তাংপর্যের উপপতির 

জন্য ঘোষপদের মংস্যে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে । এখানে ঘোষপদের 

লক্ষণ] স্বীকার না করিয়] গঙ্গাপদের লক্ষণ স্বীকৃত হইলে তাংপর্য্যবোধের 

অনুপপত্ি :হয়। প্রথমস্থলে গঙ্গাপদ লক্ষণাদ্বারা তীরকে বোধিত করে। 

দ্বিতীয়স্থলে ঘোষপদ লক্ষণাদ্বার মংফ্যকে বোধিত করে । এইভাবে তাৎপর্য্যার্থ- 

বোধের অনুপপত্তিস্থলে লক্ষণাবৃত্তিদ্বার1 ভাৎপর্য্যার্থবোধের অনুপপত্ি দুরীভূত 
হয়। অতএব অন্বয়ের অনুপপত্তি লক্ষণার বীজ নহে, তাংপধ্যের অনুপপতিই 

লক্ষণাবীজ। গঙ্গায়াং ঘোষঃ এখানে গঙ্গাপদের জলপ্রবাহরূপ শক্যার্থের 

সামীপ্যসম্বন্ধই লক্ষণা, এতাদৃশ লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা গঙ্গাতীররূপ লক্ষ্যার্থ বোধিত 

হয়, শক্যার্থ জলপ্রবাহের সহিত লক্ষ্যার্থ তীরের সামীপ্যসন্বন্ধ প্রত্যক্ষসিদ্ধ । 

গঙ্গাজলে মংয্য এই তাংপর্যে কথিত গঙ্গায়াং ঘোষঃ এই বাক্যে ঘোষপদের 

শক্যার্থ গোপপল্ীর সহিত লক্ষ্যার্থ মংঘ্যের আধার আধেয়ভাবরূপ লক্ষণা। 

এতাদৃশ লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা মংহ্যরূপ লক্ষ্যাথথ বোধিত হয় । অতএব পরিলক্ষিত 

হয় যে-_যেরপ তাৎপর্য থাকিবে, তদনুরূপ শক্যার্থ সম্বন্ধরূপা লক্ষণাবৃত্তি 

হইবে । এইরূপ “কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্”-কাকসকল হইতে দধি রক্ষা 

কর ইত্যাদিস্থলে পদার্থসমুহের পরস্পর অন্বয়ের অনুপপত্তি না হইলেও 

কাকপদের দধি বিনাশকারী বা দধিনাশক কাক, বিড়াল প্রভৃতি সকল প্রাণীতে 

লক্ষণাস্বীকৃত হইয়াছে । কারণ বক্তার অভিপ্রায় তাংপর্য্য হইল এই যে-_, 

কাক, বিড়াল প্রভৃতি সকল প্রাণী হইতেই দধি রক্ষা কর। কিস্তকেবল কাক 

হইতেই দধি রক্ষা কর, বিড়াল প্রভৃতি দধিনাশক প্রাণী হইতে দধি রক্ষা করিও 

না এইরূপ বক্তার তাৎপধ্য নহে, সৃতরাং বক্তার এই তাংপধ্যের উপপত্তির জন্যই 

দধি-উপঘাতকমাত্রেই লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে । দধিনাশক বিড়াল 
প্রভৃতি প্রাণীদের অপেক্ষা কাকের উচ্ছিষ্ট দুষ্টতাধিক্য প্রতীতিই এই লক্ষপার 

ফল ব৷ প্রয়োজন। আর এই ব্যঙ্গ্যার্থই কবির বাক্যকে সুন্দর বা অলংকৃত 
করিয়। বাক্যের চমংকারিতা সৃন্টি করে। এবং কতকগুলি লোক একসঙ্গে 

৩০০ - .. ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



দলবদ্ধ হইয়া গমন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ছত্রধারী আর 

কতকগুলি হত্রবিহীন অবস্থায় যাইতেছে । যাহার ছত্রির সহিত একদলে 

যাইতেছে, ছত্র না থাকিলেও ছত্রিপদের দ্বারা সকলেই বোধিত হউক এই 

তাংপর্য্যে বক্তা “ছত্রিণে৷ যান্তি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এখানে 

ছত্রিপদের একসার্ধবাহিত্ববপ অথে লক্ষণ । একসার্থবাহিত্ব পদের অথ+-_ 

একসাথ+-*একদল, একসার্থগন্তৃত্ব নহে, যেহেতু তাহ! হইলে আকাঙ্ষা- 
শৃন্যতাবশতঃ “যাস্তি” এই বহুবচনান্ত ক্রিয়াপদের অন্বয়ের অনুপপতি হয়। 

এই সকল লক্ষণাকে অজংস্বা্থালক্ষণা বলে। যে লক্ষণাস্থলে শব্দ নিজের 

অথ'ত্যাগ না করিয়াই অন্যার্থেরও বোধক হয় সেই লক্ষণা অজহৎ স্বাথণালক্ষণা 

বলিয়া কথিত হ্য়। উত্তস্থলদয়ে যথাক্রমে গঙ্গা ও তাহার তীর উভয়েরই 

প্রতীতি হয় এবং একদলবাহিত্বরূপে ছত্রী ও ছত্রবিহীন উভয়বিধ ব্যক্তিদের 

প্রতীতি হয় । আর এখানে হছত্রীর মৃখ্যত্ব প্রতিপাদনই লক্ষণার ফল বা 
প্রয়োজন । 

আরও যদি অন্বয়ের অনুপপত্তিই একমাত্র লক্ষণার বীজবপে স্বীকৃত হয়, 

তাহ হইলে কখন গঙ্গাপদের গঙ্গাতীরে, এবং কখন ঘোষপদের মৎস্যাদিতে 

লক্ষণ] হইতে পারে । সৃতরাং কোথায় কোন পদের কীভাবে লক্ষণাস্বীকৃত হইবে 
এই বিষয়ে কোন প্রমাণ বা নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। যেমন “গঙ্গায়াং ঘোষ” 

প্রভৃতিস্থলে যদি অন্বয়বোধই লক্ষণার বীজ হয়, তাহা হইলে যদি গঙ্গাপদের 
লক্ষণাদ্বার] গঙ্গাতীরবোধিত হয়, তবে কোন অন্বয়বোধের বাধ থাঁকে না, 

যেহেতু গঙ্গাতীরে ঘোষ-গোপপল্ীর অবস্থান সম্ভবহেতু উক্ত বাক্যাথের 
অন্তর্গত পদার্থসমুহের পরস্পর অন্বয়বোধের অনুপপত্তি হয় না। আর যদি 

ঘোষপদের মংস্যরূপ লক্ষ্যার্থ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও সেইবপ বাক্যাথের 

অন্তর্গত পদারসমূহের পরস্পর অন্বয়বোধের উৎপত্তি হয়, কারণ জলপ্রবাহরূপ 
গঙ্জাতে লক্ষ্যামংস্যের অবস্থিতি সম্ভব হয়। স্বতরাং কোন্ স্থানে কীবপ 

লক্ষণ] স্বীকৃত হইবে তাহার কোন নিয়ম পরিদৃষ্ী হয় না। 

লক্ষ্যতাবচ্ছেদকে লক্ষণাভাব দেখাইবার জন্য লক্ষণাগ্রহপ্রকার গ্রন্থকার 

বলিতেছেন--“ইদসতবোধ্যং” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। কিন্তু এখন বিষয়টি 

এইভাবে বুঝিতে হইবে যে--শক্যার্থ সন্বন্ধরূপা লক্ষণ যদি তীরত্বরূপে গৃহীত 

হয় অথাৎ তীরত্বাবচ্ছিন্ন তীরবিশেষ্যক গঞ্জাপদ নিরূপিত লক্ষণাপ্রকারকজ্ঞান 

উৎপন্ন হয়, তখন তীরত্বরূপেই তীরের বোধ হইবে অথাৎ ভীরত্বপ্রকারক তীর- 

শবখণগুম্ ৩০১ 



বিশেষ্তক স্মরণের পর তীরত্ব প্রকারক তীরবিশেষ্তক শাকবোধ উৎপন্ন হইবে। 

কিন্ত শক্যাথ- সন্বদন্ধরূপা লক্ষণা যদি গঙ্জাতীরত্বরূপে গৃহীত হয় অথাৎ গঙ্া- 

তীরতাবচ্ছিন্ন-গঙ্গাতীরবিশেষ্যক লক্ষণা-গ্রহ হয়, তখন গঙ্গা তীরত্বরূপেই তীরের 
স্মরণ হইবে অর্থাং গঙ্গাতীরত্ব প্রকারক গঙ্গাতীরবিশেষ্যক ম্মরণের পর গঙ্গা- 

তীরত্ব প্রকারক গঙ্গাতীরবিশেষ্যক শাববোধ হইবে । সুতরাং লক্ষ্যতাবচ্ছেদকে 
লক্ষণ স্বীকার কর! যায় না, সেখানে ততপ্রকারকবোধের উপপত্তি লক্ষণা 

ব্যতীতও হইয়া থাকে অর্থাং তদ্ব্াবচ্ছিন্নবিশেষ্তক-লক্ষণাজ্ঞান তদ্বশ্মপ্রকারক 

স্মরণাঁদির প্রতি কারণ বলিয়া! গঙ্গাতীরত্বা বচ্ছিন্ন-গঙ্গাবিশেষ্যক লক্ষণাজ্ঞান হইতে 

শুদ্ধতীরত্বপ্রকারকম্মরণাদির উংপত্তি হয় না। অতএব অর্থাং তদ্বন্মবিশিষ$ 

লক্ষণাজ্ঞান তদ্বন্মপ্রকারকোপস্থিতির প্রতি কারণ বলিয়া তীরত্বাদদি লক্ষ্য- 

তাবচ্ছেদকধর্মে লক্ষণ স্বীকৃত হয় না। তীরত্বাদিপ্রকারকবোধ তীরত্বাদি- 

লক্ষ্যতাবচ্ছেদকধর্মে লক্ষণ ব্যতীতও উৎপন্ন হয়। জলপ্রবাহসংযোগরূপ- 

লক্ষণার লক্ষ্যতাবচ্ছেদকতীরত্বাদি ধর্মে অভাববশতঃই লক্ষ্যতাবচ্ছেদক-_ 

তীরত্বাদিতে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয় না! ইহাই নির্গলিতার্থ। উপরস্ত লক্ষণার 

এই নিয়মানৃসারে শক্যতাবচ্ছেদক ধর্মমেও শক্তি স্বীকৃত না হউকৃ। কারণ 

শক্যতাবচ্ছেদক গঙ্গাত্বাদি প্রকারক শক্যার্থ স্মরণের প্রতি শক্তিবিশিষ্ট পদের 

সামর্থ্য আছে। এই বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়] বুদ্ধিতে প্রকৃত তথ্য 
উদ্ভাসিত করিতে হইবে । যদ্ধশ্নাবচ্ছিন্নে শক্যসম্বন্ধ বা! শক্তি গৃহীত হইবে, 

তদ্বম্নাবচ্ছিন্নপ্রকারক শাব্ধবোধ হয়, এইরূপ কাধ্যকারণভাব স্ীকারে যেমন 

লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্শে লক্ষণ। স্বীকৃত হয় না, সেইরূপ শক্যতাবচ্ছেদকধর্মেও 

শক্তি স্বীকৃত হইবে না। এই সকল বস্ত বিশেষ চিস্তার বিষয় ইহাই ভাবার্থ । 

যদি তীরে লক্ষণ! হয়, তাহা হইলে তীরত্বরূপেই তীরের ভান হয়, তীরত্ব হইল 

লক্ষ্যতাবচ্ছেদক, তাহার জন্য লক্ষণ স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। এইরূপে 

যেখানে গবাদিপদে গোব্যক্তির জ্ঞান হয়, সেখানে গোত্বরূপেই গবাদির জ্ঞান 

হয়, অতএব শক্যতাবচ্ছেদক গোত্বে আর ভিন্ন শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন নাই। 

কন্ততঃপক্ষে শক্যতাবচ্ছেদকে শক্তি স্বীকার না করিলে পৃথিবীপদ হইতে কেবল 

পৃথিবীত্বের প্রকারতারূপে জ্ঞান হইবে ; অন্য গন্ধবিশিষ্ট পাথিব পদার্থের জ্ঞান 

হইবে না, অতএব উক্ত নিয়ম বা! কাধ্যকারণভাব স্বীকার কর যায় না। কিন্তু 

শক্যতাবচ্ছেদকে শক্তি স্বীকার করিলে পৃথিবীপদ হইতে পৃথিবীত্বরূপেই 

যাবতীয় পাথিবপদার্থের শাববোধ হয় বলিয়! নিয়মেরও কোন ব্যতিক্রম 
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পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং শক্যতাবচ্ছেদকেও শক্তি অনস্বীকার্য বস্ত। 
কিন্ত যেখানে শক্যার্থসন্বন্ধরূপা লক্ষণা পরম্পরা সম্বন্ধরূপা হইবে, সেই 

লক্ষণাবৃত্তি লক্ষিতলক্ষণ! বা জহ্তস্বার্থালক্ষণা বলিয়৷ অভিহিত হয়। যে 

লক্ষণায় লাক্ষণিক পদটির শক্যার্থ বা বাচ্যার্থ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়, 

বাক্যার্থবোধে এ পদের বাচ্যার্থ বিষয় হয় না সেই লক্ষণাকে লক্ষিতলক্ষণ৷ বা 

জহ্তস্বার্থা লক্ষণা নামে অভিহিত করা হয়। “অগ্নিঃ মানবকঃ” ইহা পরম্পরা- 

সম্বন্ধরূপ1! লক্ষিতলক্ষণার উদাহরণস্থল, এই উদাহত বিষয়টির সম্বন্ধে কারিকার 

সবিশদ বঙ্গানুবাদকালে বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। 

গ্রন্থকার এখন শক্যার্থের পরম্পরা সম্বন্ধরূপা লক্ষিতলক্ষণার অন্য উদাহরণ 

দেখাইতেছেন---“ষথাদ্বিরেফাদিপদ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । দ্বিরেফাদিস্থলে 

পরম্পরাসম্বন্ধ হইল স্ব-( ছিরেফাদিপদ ) বাচার্থরেফদ্বয়ঘটি ত-পদবাচ্যত্বাদি । 

স্ববাচ্যাথরেফদ্য়ঘটিত, পদের দ্বারা ভ্রমর পদ গৃহীত হইল, তদ্বাচ্যত্ব ভ্রমবে 

আছে, সুতরাং ছ্বিরেফপদে লক্ষণাদ্বারা ভ্রমরবোধিত হইল বা বুঝাইল । অথাং 
দ্বিরেফপদ, স্ববাচ্যা্থরেফদ্বয়ঘটি তপদবাচ্যত্বরূপ-পরম্পরাসম্বন্ধরূপা লক্ষিত- 

লক্ষণ] দ্বার! লক্ষ্যর্থ ভ্রমরকে প্রকাশ করিল । সেই লক্ষণাকে লক্ষিতলক্ষণা 

বলে। যেমন দ্বিরেফাদি পদের রেফদ্বয় সম্বন্ধ ভ্রমরপদে জ্ঞান হয়, ভ্রমরপদের 

সম্বন্ধ আবার ভ্রমরে জ্ঞান হয়, সেখানে লক্ষিতলক্ষণা। কিন্তু লাক্ষণিকপদ 

শাববোধের জনক হয় ন1, লাক্ষণিকপদ-সমব্যাহৃত-শক্তিবিশিষ্ট-পদাস্তরজ্ঞান 

_-কিস্ত লাক্ষণিকার্থের শাকবোধে কারণ হয় । যেহেতু শক্তি ও লক্ষপার 

অন্যতর সম্বন্ধে ইতরপদার্থান্বিত-স্বশক্যার্থ-শাকবোধের গ্রতি শক্ত - শক্তিবিশিষ্ট 

পদসমৃহই কারণ হয়। অথাৎ “গঙ্গায়াং ঘোষঃ” ইত্যাদিস্থলে লক্ষণাসম্বন্ধে 

ইতরপদাথ” পদের দ্বার! গঙ্গাতীর গৃহীত হইল, তদর্থাস্থিত স্বপদের দ্বার! 

ঘোষপদ সংগৃহীত হয়, তাহার শক্যার্থ আভীরপল্লী, তাহার শাববোধের 

প্রতি ঘোষাদিপদের শক্তি কারণ। এবং পূর্বেবাক্তস্থলে ঘোষপদ হইতেই 

গঙ্জাতীরাম্বিত ঘোষের শাববোধ হয় ৷ সুতরাং গঙ্গাদিলাক্ষণিকপদের শাব্দ- 

বোধঞ্জনকত। স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না । এবং “নীলো৷ ঘট” ইত্যা্দি- 

স্থলেও ঘটাদ্দি পদ হইতেই নীলাম্িত ঘটাদির বোধ হয় । অতএব পূর্বেবোজ- 

রূপেই কার্যয-কারণভাব স্বীকার করিলে আর কোনস্থানেই লক্ষণার শাববোধ- 

জনকতা স্বীকারে প্রয়োজন হয় না। এই কথাই প্রাচীন-মীমাংসকেরা বলেন। 

নলবীনেরা বলেন--বাচক বা শক্তিবিশিষ্টপদজ্ঞান যেমন শাববোধের কারণ 
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হয়) সেইরূপ লাক্ষণিক পদজ্ঞানও শাববোধের প্রতি কারণ হয়। এই শাব- 

বোধের প্রতি পদার্থোপস্থিতি দ্বার অর্থাং ব্যাপার। অন্যথা! অর্থাং 

লাক্ষাণিকপদজ্ঞান শাববোধের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত বা গৃহীত না হইলে 

তুল্য যৃক্তিদ্বার1 অর্থাং শক্ি-লক্ষণা-অন্তর সম্বন্ধে ইতর পদার্থান্িত স্বশক্যার্থ 
শাববোধের প্রতি পদসমূহের লক্ষণাবৃতি হেতুরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, এইরূপ 

কাধ্য-কারণভাব কল্পিত হইলে শক্তিবিশিইপদজ্ঞানের শান্বোধে কারণত্ব 

বিষয়ে আপত্তি হয়। বাক্যে শকিজ্ঞানের অভাব থাকায় শক্যাথ-সম্বন্ধরূপা 

লক্ষণাবৃত্তিও থাকে না, যেহেতু শক্তি বা অভিধা হইল লক্ষণাবৃত্তির উপজীব্য 
বস্ত। কিন্ত যেখানে “গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষ” অথ গভীর নদীতে ঘোষ 

এইরূপ কথিত হ্ইয়াছে, সেখানে নদীপদের নদীতীরে লক্ষণা স্বীকৃত হওয়ায় 

নদীতীর পদের একদেশীভূত নদীপদার্থের সহিত গভীর পদাথের অভেদান্বয় 

হয়, যেহেতু স্থলবিশেষে পদার্থের একদেশের সহিত'পদাথের অন্য স্বীকৃত 
হয়। যদি উক্ত স্থলে নদীতীর পদার্থের একদেশীভূত নদী পদার্থের 
সহিত গভীর পদার্থের অন্বয় স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে নদীপদের 

গভীর নদীতীরে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে। লক্ষ্যার্থের প্রতি তাংপর্য্য- 
জ্ঞান কারণ। বক্তা] নদীপদ গভীর নর্দীতীরকে বোধিত করুক এইনূপ 

ইচ্ছায় “গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষ£” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। 

এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--গভীরপদ তাৎংপধ্যের গ্রাহৃক-সামগ্রী অর্থাৎ 

এখানে গভীরপদের সমভিব্যাহারবশতঃই তাৎপর্যজ্ঞান হইয়াছে । বন্ত্রীহি 

সমাস স্থলেও এইরূপ পদ লক্ষণা-ছারাই শাববোধ হয় । সেই বহুত্রীহিসমাস 

স্থলে-চিত্রগুপদ ইত্যাদিস্থানে যদি একাদেশান্বয় অঙ্গীকার কর যায়, তাহা 

হইলে গো-পদের গো-স্বামীতে লক্ষণ স্বীকৃত হইলে গোস্বামীর একদেশীতবৃত- 

গোপদার্থে চিত্রার অভেদান্বয় হইবে । কিন্তু যদি একদেশে অন্বয-স্বীকৃত ন! 

হয়, তাহা হইলে গোপদের চিত্র-গো-স্বামীতে লক্ষণ । চিত্রপদ তাংপধ্যের 

গ্রাহক-সামগ্রী অর্থাং এখানে গোপদ “চিত্র-গোস্বামীকে” বোধিত করুক এই 

তাৎপর্যযজ্ঞান “চিত্রপদের সমভিব্যাহারবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে । এবং “আরঢ় 

বানরে। বৃক্ষ” এখানে বানরপদে বানরারোহণকর্শে অর্থাং বানরকর্তৃক- 
আরোহ্ণ-ক্রিয়ার কর্মে লক্ষণা স্বীকৃত হয় । আরূঢ়পদ তাংপর্য্ের গ্রাহক 

অর্থাং বানরপদের দ্বারা বানরারোহুণকর্ম বোধিত হউক্ এই ইচ্ছায় বক্তা! 

«“আরঢ়বানরোবৃক্ষ” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং এখানে আর. 
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পদের সমভিব্যাহারবশতঃই তাৎপধ্যজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে । অন্য বনুত্রীহি সমাস 

স্থলেও এরূপ বুঝিতে হইবে । কিন্ত তৎপুরুষ সমাসে পুর্ববপদে লক্ষণা। যেমন 
রাজপুকধ ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসস্থলে রাঁজপদার্থের সহিত পুরুষাদি পদার্থের 
সাক্ষাৎ অন্বপ্ন অর্থাং বিভক্তির অর্থকে দ্বার না করিয়া ভেদসন্বন্ধে অন্থয় হয় নাই 

কারণ নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদ্য়ের ভেদসন্বন্ধে অন্বযবোধ অব্যুৎপন্ন ইহাই 

নিয়ম । অর্থাৎ যদি উক্তস্থলে রাজপদার্থের সহিত পুরুষপদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 

অন্বয়বোধ স্বীকৃত হয়, তাহ৷ হইলে উক্ত নিয়মানুসারে এ অন্বয় অভেদসম্বন্ধেই 
বলিতে হইবে, স্বৃতরাং রাজা অভিন্ন পুরুষ অর্থাৎ যিনি রাজা তিনিই পুরুষ 
এইরূপ অর্থ স্বীকার করিতে হয়, অতএব উত্তস্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজপদার্থের 

সহিত পুরুষপদার্থের অন্বয় হয় নাই এই কথাই স্বীকার করিতে হইবে। 

অন্যথা অথাৎ যদি অব্যয়-নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদয়ের ভেদ সম্বন্ধে সাক্ষাং 

অন্থয় স্বীকার করা যায়, তাহ! হইলে রাজ! পুরুষ-__রাজা অভিন্ন পুরুষ এই 

স্থলেও ভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ হইতে পারে অর্থাৎ উক্ত অন্বযবোধের আপত্তি 

হয় । “ঘটে1 ন পট£” ঘট পট নহে ইত্যাদি স্থলে ঘট ও পট এই পদদ্ধয়ের সহিত 

নঞ এই 'নিপাতের অর্থভেদের বিভক্তযর্থকে দ্বার না করিয়া সাক্ষাৎ অন্বয় 

হওয়ায় “অব্যয়-নিপাতাতিরিক্ত'* এই অংশটি বিশেষণরূপে কথিত হইয়াছে। 

অর্থাং 'এখানে নঞ এই নিপাতের অর্থের সহিত ঘট ও পট এই নামার্থদ্ধয়ের 

ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হইলেও নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদধয়ের ভেদসম্বন্ধে অন্বয় স্বীকৃত 

হয় না। “নীলে। ঘটঠ” ইত্যাদি।স্থলে নীলও ঘট এই নামার্থদ্ধয়ের-_-এই দুইটি 

পদার্থের অভেদ সন্বন্ধে-অন্বয় হওয়ায় অর্থাৎ নীলাভিন্ন ঘট ইত্যাকারক বোধ 

হওয়ায় “নিপাতাতিরিক্তনামার্থয়োর্ডেদেন” এখানে “ভেদেন'* এই অংশ 

দেওয়া হইয়াছে । অর্থাং নীল ও ঘট এই নিপাতাতিরিক্ত নামার্থঘয়ের-_ 

পদার্থ দুইটির অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হওয়ায় ভেদসন্বন্ধে সাক্ষাৎ অন্বয় হয় নাই। 

যদি বল রাজপুরুষ ইত্যাদিস্থলে রাজার পুরুষ রাজপুরুষ এখানে সমাসকৃত 
লুপ্তযষ্ঠী বিভক্তির স্মরণ করিয়া শাববোধ উৎপন্ন হইবে । এইরূপ বলিতে 
পার না। যেহেতু বিভক্তির ম্মরণই শাববোধের প্রতি যদি কারণ বলিয়া স্বীকৃত 

বা কল্পিত হইত, তাহ! হইলে যে ব্যক্তি বা পুরুষ ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ জানে 
না বা স্মরণ হয় না, সেই ব্যক্তির লুপ্তষণ্ঠী বিভক্তির স্মরণ ব্যতীতও রা'জপুরুষ 
এইপদজ্ঞান হইতে রাজার পুরুষ ইত্যাকারক শান্দবোধ বা বাক্যার্থ বোধ উৎপন্ন 
পরিলক্ষিত হয় । সেই কারণে রাজপদ ইত্যাদি স্থলে “রাজ সন্বস্থীতে” লক্ষণা 

শবখসুম্ ৩০৫ 
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স্বীকৃত হয় এবং পুরুবের সহিত রাজসন্বন্ধীর অভেদদন্বন্ধে অনুয় হইবে। 
স্বতরাং রাজসম্বন্ধ্যভিম্ন পুরুষ এইরূপ অর্থবোধ হইবে | কিন্তু “ধব-খদিরো 
ছিন্ধি, ইত্যাদি দ্বন্্ব সমাস স্থলে ধব ও খদির ছেদন কর এখানে ধব ও খদির 

বিভক্তর্থঘ্বিত্ববিশিষ্ট হইয়! বাক্যার্থজ্ঞানের বিষয় হয় বা বিভক্তঞার্থদ্বিতব 

প্রকারে ধব ও খদির এই উভয়েরই শাব্ববোধ হয়, সেই কারণে সেখানে লক্ষণা 

হয় না। যদি বল উত্তস্থলে সহবৃত্িত্বরূপে ব৷ একদেশাদিবৃত্তিত্বরূপে সাহিত্যাশ্রয়ে 

লক্ষণ' স্বীকৃত হউকৃ। এইরূপ বলিতে পার না। যেহেতু একদেশবৃতিত্বূপ 

সাহিত্যের অভাববিশিষ্টপদাথিয়েও দন্সমাস পরিলক্ষিত হয়। অর্থাং 

“গোত্বাশ্বত্বে পশ্য'' ইত্যাদি স্থলে একদেশবৃত্তিত্ব্ূপসাহিত্যের অভাব থাকিলেও 

ন্থ সমাস পরিদৃষ্ট হওয়ায় তাদৃশসাহিত্যাশ্রয়ে লক্ষণারৃত্তি হয় না। যদি বল 

“গোত্বাশ্বত্বে” ইত্যাদিস্থলে সহবৃত্তিত্বরূপে বা একাদেশবৃতিত্বূপে সাহিত্য না 

থাকিলেও দর্শনরূপ একক্ডিয়ান্বক্পিত্বূপ সাহিত্য থাকায় ছন্্ব সমাসের উপপত্তি 

না হউকৃ। এরূপ বলিতে পার না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়্াস্থলে অথণাৎ এক 

জাতীয় ক্রিম্না না থাকিলেও “ধব-খদিরে পশ্য ছিদ্ধি' ধব ও খদিরকে দেখ ও 

ছেদন কর অর্থাৎ ধবের দর্শন ও খদিরের ছেদন"প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া স্থলেও 

“ধব-খদিরে। পন্থ ছিন্ধি” এইরূপ ছন্্র গর্ভ-প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় । অতএব এক 

ক্রিয়ান্বপ্লিত্বরূপ সাহিত্যই যদি ছন্দ্ব সমাসের প্রযোজক হইত তাহা হইলে উত্তস্থলে 
ঘ্ধ সমাস হইতে পারিত না। এবং কোন জায়গাতেই সাহিত্যের অনুভব 

হয় না। অর্থাং সাহিত্য যদি ছন্দ সমাসস্থলে লক্ষ্যার্থ হইত, তাহা হইলে কোন 

ন। কোন স্থলে তাহার অনুভব হইত। কিন্তু কোন জায়গাতেই সাহিত্যের 

অনুভব হয় না, স্বৃতরাং সাহিত্যে লক্ষণ! হইতে পারে না। অতএব অর্থাৎ ঘন্র 
সমাসে সাহিত্যের অনুভব হয় না বলিয়াই “রাজ-পুরোহিতো৷ সাযুজ্যকামৌ 
যজেয়াতাম্”--রাজা ও পুরোহিত সাযৃজ্যকাম হইয়। যাগ করিবেন এই বাক্যে 

লক্ষণার অভাববশতঃ ছ্ন্্ সমাস স্বীকৃত হইয়াছে । অর্থাৎ “রাজ-পুরোহিতো।” 
এই পদে ছন্্ম সমাসে রাজা ও পুরোহিত এবং ষঠীতৎপুরুষ সমাসে রাজার 
পুরোহিতদ্বয় এই দুই প্রকার অর্থই হইতে পারে । এখানে তংপুরুষ সমাসস্থলে 
লক্ষণাস্ীকৃত হয় বলিয়। সে কল্প ত্যাগ করিয়া, লক্ষণাবৃত্তি অবিদ্যমানহ্েতু বা 

অস্বীকৃতহেত ছন্্র সমাসই স্বীকৃত হইল। অতএব রাজা ও পুরোহিত এইরূপ 
অর্থ বোধিত হয়। লাক্ষণিককল্পস অস্বরস বলিয়া! উহা! পরিত্যাজ্য । স্বৃতরাং 

সাহিত্যাশ্রয়ে লক্ষপাস্বীকৃত হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে বাস্তবিক ভেদ 

৩০৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



আছে অর্থাং সমাসঘটকপদদ্বয়ের অথ“ছ্বয়ে বস্ততঃ ভেদ পরিলক্ষিত হয়, 
সেইখানেই ইতরেতরঘন্্ সমাস হইয়া! থাকে । 

যদি বল প্নীলঘটয়োরভেদঃ নীল ও ঘটের অভেদ অর্থাৎ নীল ও 

ঘট অভিন্ন পদার্থ__নীলাভিন্নঘট, যে পদার্থ নীল সেই পদাথই ঘট। এখানে 

নীল ও ঘট একই বন্ত বা পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইলে উহাদের কেমন করিয়া 

দ্বন্্ সমাসের উপপত্তি হইতে পারে ? অথচ ছন্্ব সমাস না হইলে “নীলঘটয়ো$” 

ইত্যাকারক পদ হইতে পারে না। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ সেখানে 

নীলপদের নীলত্বে এবং ঘটপদের ঘটত্বে লক্ষণ স্বীকার করা হয়। অভেদ 

পদের অথ--আশ্রয়ের অভেদ। অতএব “নীলঘটয়োরভেদ১” এই বাক্য 

হইতে নীলত্বঘটত্বয়োরাশ্রয়াভেদঃ অর্থাৎ নীলত্ব ও ঘটত্বের আশ্রয়ত্বৃত পদ্ার্থ- 

দ্বয়ের অভেদ এইরূপ অর্থ বোধিত হয়। স্বৃতরাং নীল ও ঘটের ভেদ থাকায় 

ইতরেতর ছন্্ সমাস হইল । অহিনকুলং এখানে অহিনকুলমাত্র অনুভব সিদ্ধ 

বলিয়। সমাহারে লক্ষণার উপপত্তি হয় না। এই আশয়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ 

“সমাহারে দন্দ্েতু” ইত্যাদি গ্রন্থ । যদি বল সমাহার-দন্তস্থলে সমাহারের 

অনুভব বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। “অহিনকুলং” ইত্যাদিস্থলে পরপদে-_-নকুলপদে 
অহিনকুল-সমাহারে লক্ষপা, পূর্ববপদ--অহিপদ তাৎপর্যের গ্রাহক । “ভেবী- 

ম্বদঙ্গং বাদয়”, ভেরী ম্বদঙ্গ বাদন কর এখানে কীভাবে সমাহারের অন্বয়বোধ 

উৎপন্ন হইবে ঃ যেহেতু অপেক্ষাবুদ্ধিবিশেষরূপ সমাহারের বাদনক্রিয়া সম্ভব 

নহে অর্থাং বাদনক্রিযর়াজন্ধ ফলশালিত্বরূপ বাদনক্রিয়! হস্ত ও পদে থাকে, 

সমাহারে তাদৃশ বাদনক্রিয়া থাকে না। এনরূপ কথা বল যায় না। যেহেতু 

স্বাশ্রয়বৃতিত্বরূপ পরম্পরা] সম্বন্ধে গ্রকৃত্যর্থ সমাহারের দ্বিতীয়] বিভক্তার্থ, বাদন- 

ক্রিয়াতে অন্বয় হয়। স্বপদের দ্বারা সমাহার পদ গৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় 

ভেরীম্বদঙ্গ, তদ্বৃত্তি হইল বাদন। মৃতরাং স্বাশ্রয়বৃতিত্ব সম্বন্ধে সমাহারের অন্বয় 
বাদনে আছে। এইভাবে “পঞ্চমূলীং গৃহাণ” ইত্যাদিস্থলেও স্বাশ্রয়বৃতিত্বরূপ 

পরম্পরাসন্বন্ধে সমাহারের অন্বয় গ্রহণ ক্রিয়াতে উপপন্ন হয় । 

কিন্ত স্তায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীকার বলেন--“অহিনকুলং” ইত্যাদিস্থলে অহিনকুল 
পদের দ্বারা অহি ও নকুল এই উভয় পদার্থেরই বোধ হয় এবং প্রকৃত্যর্থ- 

প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত একত্বের অন্নয় হয়, সমাহার হয় না। আর যে ছন্ 

সমাসে “ঘন্তশ্চ প্রাণিতৃষ্য” ইত্যাদিসূত্রদ্ধারা একবচনাত্তত্ব ও ক্লীবলিঙ্গত্ব কথিত 
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হইয়াছে, সেইরূপ ঘন্্ম সমাসেই সমাহার সংজ্ঞা হইবে | সমাহারসংজ্ঞাবিহীন 

ঘন্মসমাসে একবচনাস্তপদ অসাধু । 

“অহিনকুলং” ইত্যাদিস্থলে অহি ও নকুল এই উভয় পদার্থেরই বোধ হয়, 

সমাহারের বোধ হয় না, এবং অহি ও নকুল ইহাদের প্রত্যেকের সহিত 

একত্বের অন্বয় হয়। “পাণিপাদ” ইত্যাদি সমাহারস্থলে সমাহারবোধকত্ব না 

থাকিলেও পারিভাষিকী সংজ্ঞাবশতঃই তাদৃশস্থলে কেবল প্রয়োগ সাধুত্বের 
নিমিত একবচনান্ত্ব ও ব্লীবলিঙ্গত্ব কথিত হইয়াছে । ইহাই ভাবার্থ। 

পিতাচ মাতাচ পিতরো ; এখানে পিতৃপদের দ্বারা জনকদম্পতি বোধিত 

হউক্ এই ইচ্ছায় বক্ত1 “পিতরে1” পদ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়৷ পিতৃপদে 

জনকদম্পতীতে লক্ষণা । এবং শ্বশ্রুচ শ্বশুরশ্চ শ্বশুরো এখানে শ্বশুরপদের দ্বার! 

সত্রীর জনকদম্পতী বোধিত হউক্ৃ এই ইচ্ছায় বক্তা “শ্বশুরে।” পদ প্রয়োগ 
করিয়াছেন বলিয়। শ্বশুরপদে স্ত্রীর জনকদম্পতীতে লক্ষণাবৃত্তি হইবে । এইরূপ 

অন্বস্থলেও-_ব্রাঙ্গণে! শিবে প্রভৃতিস্থলেও লক্ষণা বুঝিতে হইবে। কিন্তু 

“ঘটাঃ” সকল ঘট ইত্যাদিস্থলে লক্ষণাবৃতি স্বীকৃত হয় না। যেহেতু সেখানে 

ঘটত্বরূপে যাবতীয় ঘটেরই উপস্থিতি ব' ম্মরণ হইয়া থাকে । কিন্তু নীলোংপল 

ইত্যাদি কর্মধারয় সমাসস্থলে নীল পদার্থ অভেদ সম্বন্ধে উংপল পদার্থে প্রকার 

বা! বিশেষণ হয় বলিয়! নীলাভিন্নোংপল ইত্যাকারক বাক্যার্থবোধ হয়। 

স্বৃতরাং সেখানে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয় না। অতএব অর্থাৎ কর্মধারয় সমাস- 

স্থলে সমাসপ্রযুক্ত লক্ষনাবৃতি স্বীকৃত হয় ন। বলিয়াই “নিষাদ-স্থপতিং যাজয়েৎ” 

নিষাদ-স্থপতিকে যাজন করিবে এখানে নিষাদানাং স্থপতিঃ অধিপতিঃ এই বুযুং- 
পত্তিদ্বার৷ নিষাদদিগের স্থপতিকে এরূপ অর্থবিধায় ষষ্ঠীতংপুরুষ সমাস স্বীকৃত 
হইলে পূর্ববপদে লক্ষপার আপত্তি হয় বা লক্ষপাজনিত গৌরবদোষ হয় । কিন্ত 

নিষাদজাতীয় স্থপতি এই অর্থে লক্ষণার অভাবহেতু নিষাদশ্চাসৌ স্থপতিশ্চেতি 
বিগ্রহবাকাদ্বার৷ কর্মধারয় সমাসই স্বীকৃত হইবে। 

যদি বল নিষাদ--চণ্ডাল, শঙ্কর বা শূত্রজাতিবিশেষ বলিয়! উহাদের 
বেদাধ্যয়নে অধিকার ন৷ থাকায় বেদাধ্যয়নজনিতজ্ঞান উহাদের নাই, স্বৃতরাং 
উহাদের দ্বার! যাজনক্রিয়। সম্পন্ন হইতে পারে না। এইরূপ কথা বলিতে 

পার না। কারণ “নিষাদ-স্থপতিং যাজয়ে” এই শ্রুতি বাক্য হইতে বুঝিতে 
পার যায় যে-_নিষাদের যাগোপযোগী বেদাধ্যয়নজনিতজ্ঞান কল্পিত 

হইয়াছে । তংপুরুষ সমাসে গৌরবদোষহেতু লাক্ষণিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া 
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বা স্বীকার না করিয়। কর্মধারয় সমাসে লক্ষণাভাবরূপ লাঘববশতঃ নিষাদা- 

ভিন্ন স্থপতির যাজনক্রিয়াতে অন্ুয় স্বীকৃত হইয়াছে । এখন নিষাদাভিন্ন 

স্থপতিতে যাগকর্তৃত্বান্থয়ের অন্য কোন উপায়ে উপপতি পরিলক্ষিত হয় না। 

নিষাদের যাগোপযোগী বেদাধ্যয়নজন্তজ্ঞানবত্তা কল্পনা ব্যতীত মৃখ্যার্থের 

অন্বয়ের-_নিষাদাভিন্নস্থপতিতে ষাগকর্তৃত্বান্বয়ের উপপত্তি করিবার উপায়াস্তর 

ন! থাকায় উক্ত কল্পনা ফলমখগোরবহেতু দোৌষাবহ নহে। যেখানে যে গৌরব 
স্বীকার না করিলে কাধ্যোৎপত্তির বা বিষয়বস্তর সমাধানের উপাস্তর পরিদৃষ্ট 

হয় না সেই গৌরব ফলমুখগোৌরব বলিয়া অভিহিত হয়। এ ফলমুখশোরব 
দোষয়ুক্ত বলিয় স্বীকৃত হয় না। 

“উপকুস্ত ও অর্ধপিপ্পলী” ইত্যাদি স্থানে পরপদে--কুস্তপদে কুস্তসন্বন্বীতে 
লক্ষণ স্বীকৃত হয় এবং পিপ্পলীপদে পিপ্ললীসন্বন্ধীতে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয় । 

উপপদার্থবিষয়কত্বরূপে কুস্তসম্বন্কাভিন্নসমীপ এইরূপ শাববোধ হয় এবং অর্ধ 
পদার্থবিশেষ্যকত্বরূপে পিপ্পলীসন্বন্ধভিন্ন অর্ধ এইরূপ শাকবোধ হয় | সমাসে 

লক্ষণাবৃত্তি নিরাকৃত হওয়ায় কোন সমাসেই শক্তি স্বীকৃত হয় না। সমাসের 

অবয়বীভূত পদবৃত্তি শক্তিছ্বারাই অর্থ প্রকাশিত হইয়া বাক্যার্বোধ উৎপন্ন 
হয়। আসত্তি ইত্যাদি । আসতিজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান, আক।জ্।জ্ঞান ও 

তাংপধ্যজ্ঞান শাববোধের বা বাক্যার্থবোধের কারণ হয় ॥ ৮২ ॥ 

ন্ধাহগ বলিঘালতু ঘত্নালিহভ্ৰবী | 
নহার্থ অঙ্গ ভুলা ঘীনঘতা ববিষ্কীলিলা 114২ 

বিশ্বনাথ আসত্তি ও যোগা/তা এই পদার্থছয়ের স্বরূপ বা পরিচয় দিতেছেন-_ 

পদের সন্নিধানকে আসত্তি বলে। বাক্যার্থগত পদসমৃহের যথোচিত নিয়মে-_ 
অব্যবধানে উচ্চারণের দ্বার! অবিলম্ষে পদার্থোপস্থিতি আসত্তি বলিয়। কথিত। 

অথবা কালাদির ব্যবধান ছার! বা! অনন্বয়ি-পদাস্তর দ্বার অবচ্ছিন্ন বা অব্যবধান 

পদপ্রতীতিপ্রবাহ আঁসতিপদার্থ বলিয়া! অভিহিত । 

এইজন্য অদ্য বা এইক্ষণে বা এইস্থানে উচ্চারিত চৈত্রপদের অন্যদিনে বা 

একগ্রহর পরে বা দুরবর্তীদেশে বা স্থানে উচ্চারিত “গচ্ছতি” এই পদ অব্যবধানে 
সন্নিহিত না হওয়ায় অবিলম্বে পদার্থের উপস্থিতি হইল না, যাহার ফলে 

“চৈত্রঃ গচ্ছতি', ইত্যাকারক শারববোধ উৎপন্ন হইল না। অথবা কালাদির 

ব্যবধান দ্বার এ দুইটি পদ পরম্পরবিচ্ছিন্ন বা ব্যবহিত হওয়ায় আসতিজ্ঞানের 
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অভাবহেতৃ উক্তবাক্যার্থ বোধের উপপত্তি হইল লা। “ণিরির্ৃক্তমগ্সিমান্- 
দেবদতেন” এখানে “শিরিরগ্লিমান্', এই হুইটি পদ “অনন্বয়িভূক্ত” পদের দ্বারা 

বিচ্ছিন্ন বা ব্যবধান হওয়ায় আসত্তিজ্ঞানের অভাবহেতু উক্ত বাক্যার্থজ্ঞান 
উৎপন্ন হইল না। আসতিজ্ঞানের দ্বার] ক্রিয়াপদও কারকপদের সম্নিধান 

হয়। আসতিজ্ঞন সমবায় সম্বন্ধে আত্মার থাকে এবং বিষয়তাসন্বন্ধে 

পদাদিতে থাকে । 

এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সম্বন্ধই যোগ্যত৷ বলিয়। কীত্িত। অর্থাং 

বাক্াস্থিত পদার্থসমৃহ যদি পরম্পর অন্বয়যোগ্য অর্থের প্রতিপাদক হয়, তাহ 
হইলে যোগ্যতা আছে ইহ1 বোধিত হয় । “অর্থাবাধোযোগ্যত1” ইহাই যোগ্যতার 

লক্ষণ | যোগ্যতা সমবার সম্বন্ধে আত্মবৃত্তি ধম্ম। যোগ্যতা বৃতিতাবচ্ছেদ ক সম্বন্ধে 

পদার্থবৃত্তি, এবং স্বাশ্রয়োথাপকত্বসন্বদ্ধে যোগ্যতা পদসমৃহবৃত্তি করে । যেমন 
“বহিতনা সিঞ্চতি” এখানে বহিপদার্থের সহিত সেচনের কাধ্যকারণভাৰ 

প্রতীত হইলেও উভয় পদার্থের পরস্পর অন্বযরযোগ্যতা না থাকায় অর্থাং 

বহিচতে সেচনের বাধ থাকায় উক্ত বাক্যার্থবোধ হয় না। অর্থাং সেচনক্রিয়া- 

বৃত্তিবহিঃিকরণত্বরূপসম্বন্ধজ্ঞ।ন ন। থাকাক্প অথবা “বহ্িনা”” এই করণকারকের 

সেচনক্রিয়ার সহিত করণত্বরূপসন্বন্ধের অনুপপত্তিহেত্ উক্ত বাক্যার্থজ্ঞান 
উৎপন্ন হয় না। কারণ “বহিঃনা ন সিঞ্চতি” ইত্যাকারকজ্ঞ।ন আমার আছে। 

অর্থাং সেচনক্রিয়াবৃত্তি বহি-করণত্বরূপ-সম্বন্ধের অভাবরূপ-অযোগ্যতাজ্ঞান উক্ত 

বাক্যার্থজ্ঞানের “বন্ছিন৷ সিঞ্চতি” ইত্যাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় ॥ ৮৩ ॥ 

লঙ্সাবলিণহাণলাহ্ব__বল্লিঘানন্ত্ু হলি । অল্নয-সলিবীম্যন্তুযীবি-নব্যীহ্ন্যন্রাল- 

মালি, লত্ধ্বানল হাতভ্বী কাহালু । জনিত ভযন্্থিন5দি অভ্যবঘানলনাভ্ন্াভ্হ্- 

নীঘাহিলিকন্থিন্। লত্তুলভ্তু অজ্ৰনানস্বানভযানধহলতবাহ্ অনুঘবার্থন অন্যহাখ- 

জআল্বঘীবহিল কঘীহতযনমাননীনভ্ঘিনিঃ হাতহতাত ভ্ভাহআমূ। বীন হিহ্্ি্- 

ম্গিনান্, ইলহ্লনতাী ল হাজহনীঘ: | নীভী ঘতী ত্য দহ হুআাহী আমঘজিগন্দান্ 
হান্ববীঘ: | আভলিস্দান্ভভ্ব-সনালান5ঘি ল হালি:। লন্ত অঙ্গ ভঙ্গীভুত্ততী 
নাতনী ই্হ্ঘী হুত্্কমূ, লঙগীলংদহ্ত্নংছান দৃজ্মঘহজ্নহআক্য লাহানু অভ্যলগ্থানন 

ললন্ঘহ্ভনহতআাঅজলত হলি এজ, সততক্ষঘবান্তমলজল্য অংকাইহন্বহলহম লাননুণহ্ষিত্ববন্ধ 
হনহসেহ্যান্যনঘানীনীনূঘটঃ। লানাজন্সিক্ষমইনক্ষত্মধাংবীন লানলার্ভ্ডাই ইন্কংলহতীনূ- 
ঘতীকণি ভ্রচ্মলানু। লাহনুঘতন্হক্জাহঅছিন-ত্বহনলর্ণ-যালহীপীঘকচানূ। জ্খনল্যঘা 

লানাহরইকঘবহলংআম্। দন্ত লাবন্দহাধানা হনহগাইজ্বইব ব্তবজ্কণীলল্যাঘানূ 

৩১০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



লানন্ঘহাখালা ক্গিঘাকম্দমাব্রনাল্তযমীঘকণ: হাজ্হনীঘী সন্বনীলি ঈম্িন্। 

“না শ্ুলান: ক্ণীনা: ঝ্ন্তি বখান্দী সুঘাঘলু ঘলল্লি। 

নখ অন্ন হুষঘত্হাখা: ঘহ্ঘইআল্লমিলী মত্রন্নি ॥” 

অনই স্তর “ঘহ্ অহাকাভ.হিল ঘীহ্য জিঘাল সণহাবী। 

বন বীলাল্তিল: ভবাখ্রঃ ঘতীইলাতবামযী ৮ 

নখা ন্য ব্বত্তনাজআাধ্রনীঘানল্নং লখ্ ণহাখবভ্দুআা লহ্ালানআাধনীঘ হান | 
হিল আাতহ্মঘাসিভযক্সয: নব্জ্ফীতীগঘি লিহজ্বঃ। লজ ককাহবেছিন-ন্বংললতাণ- 
নক্তম্ঈীন লল্গঞ্জনলনীননতীহিলি ৷ হহ তত্র আঘন্--যস হাংলিতস্তুকম্, লঙ্গনিষ্ভীলি 
দহ্ত্ধ স্বানাইন নীঘ , লব দিশ্বালাহিনাখস্বালানু। ঘহুজল্যনভীন্ণহা খাঁঘভ্খিব' 

ভলভভাতহ্নীস ইত্তুত্ান। ক্িত্বঙ্গিঃঘা-কমম-ঘহ্ালা বল বলত [অন্থ ভাক্কাক্ত-হ্ী্মূ ] 
্ববআাকাভ-হিলংনান্ বন ক্ষিনাণহ তরিনা ক্ধ আম ং্আানু। লশ্বা ঘুচ্বঞ্য হুব্াহী 

ভন্বন্বযলীব্যাহি-নহা্চযান্থাং লিলা ন্মন্ত্যন্তুঘঘী: ঘহান্ভঘান্থাং আলহঘন্ক | তীম্ঘলা 
নি্ক্ষি-_ঘহাখ হলি । হ্ক্ষণহারীডঘহদহাখহ্বলীঘীন্ঘবিজ্ঞশ্ব: । লজুক্বানাধানাক্- 

অন্ধিলাজিস্বীবআানী ন হাজ্হনীঘ: । লন্ত্ব হলহআাঃ যীব্যলাঘা: জান হাভহনীঘান দাহ 

অঞ্মস ন অল্মন্রলি, নান্যাখহআাপুল্বকনাহিলি লস । বজন্নহাখংলংঘাবলি ল্ান্থিনূ 
অহাযকণহ্ঞ জনিজিহন্যকনহাঘি যীম্যলাঘাহ্বানহয অলমলানু। লল্যাভন্তু যীম্যলাঘা- 

সাল ল হান্ব্স্বান কাহ্ঘামূ। অক্নিনাঘিস্বরীব্যা্ী উন্টি অন্রিক্ষঘোক্আঞলানদজীহঘনা- 
নিহনধল সলিন্ল্ঘাল্স হাজী: । ল্রহমাত্রনিহহত্আ ভীন্কিন্তহ্লিক্ষমাজিল্য-নবীন- 

লিহীঘাজল্য-নতুষ্কাননাল সলিন্ল্এক₹লানূ হাত্হতীঘ সবঘি সলিবল্ঘন্কঅ বিভ্ম। 

যীঃ্যলাহ্বালঘিভ্তচন্নান্ঘ হাজ্হজীঘনিভকলী5বিভ হাই ॥4২॥ 
এখন আসতি পদার্থের স্বরূপ বলিতেছেন--““সন্নিধ।ন” ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধারা | 

যে পদ দুইটি পরস্পর অন্বয়বোধের জনক হইলে বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

অন্থয়ের অর্থাৎ শাকবোধের বিষয়তৃত সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগীর 

বোধক সেই পদদুইটির অব্যবধানে উপস্থিতিকে আসত্তি বলে । বাক্যস্থিত 

পদসমুহের যথাযথ নিয়মানুসারে উচ্চারণের দ্বারা অবিলম্বে পদার্থের 
উপস্থিতিকে আসত বা সম্নিধি বলে। আসত্তির নামান্তর হইল সন্নিধি। 

সেই আসতি জ্ঞান শাববোধের কারণ। 

কোন কোন স্থলে অর্থাৎ “গিরির্ভক্মগ্িমান্ দেবদত্েন” ইত্যাদিস্থলে 
“অগ্মিমান্”” এই পদটি ভুক্ত পদের দ্বারা ব্যবহিত বা বিচ্ছিন্ন হইলেও গিরি ও 

অগ্সিমান এই দুইটি পদার্থের সম্বন্ধ বক্তায় ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে বলিয়া 

শকাখগ্ডম্ ৩১১ 



অব্যবধান ব৷ অবিচ্ছিন্ন ভ্রমাত্মকজ্ঞান হইতে শাববোধ উৎপন্ন হয় । এই কথা 

কেহ কেহ বলেন । “বস্ততস্ত” ইতি। প্রকৃতপক্ষে শাববোধের পুর্বে সকল- 

ক্ষেত্রে পদের অব্যবধান জ্ঞান থাকিতে হইবে এইরূপ কোন নিয়ম পরিলক্ষিত ন। 

হওয়ায় পদের অব্যবধানজ্ঞান অপেক্ষিত নয়। স্বৃতরাং ষে পদার্থের সহিত 

যে পদার্থের সম্বন্ধ অপেক্ষিত, অর্থাং তাংপধ্য জ্ঞানের বিষয়, সেই পদার্থ 

দুইটির পরম্পর অব্যবধানে উপস্থিতিকেই আসত্তি বলে, সেই আসতিজ্ঞান 

শাববোধের কারণ। এতাদ্শ আসতিজ্ঞান শাববোধের প্রতি কারণরূপে 

স্বীকৃত হওয়ায় গিরি, ভোজন করিয়াছে, অগ্নিমান্, দেবদত প্রভৃতিস্থলে 

'আসত্তিজ্ঞানের অভাবহেতু প্রমাজ্ঞানী ব্যক্তির শাকবোধ হয় না। অর্থাং 
এখানে গিরির সহিত অগ্নিমানের অন্বয় এবং দেবদত্তের সহিত ত্ুক্তপদের 
অন্বয় বক্তার অভিপ্রেত। উহাদের যথোচিত রীতিতে উচ্চারণের দ্বার! 

অব্যবধানে উপস্থিতি নাই বলিয়। অন্বিত পদার্থদয়ের-অব্যবধানে উপস্থিতিরূপ 

আসত্তির অভাব থাকায় শাব্ববোধ হইল না। নীল ঘট দ্রব্য পট প্রভৃতিস্থলে 

আসত্তি ভ্রম হইতে অর্থাৎ ভ্রমাত্মক আসতিজ্ঞান হইতে শাববোধ হয় । অর্থাং 

নীল পট ঘট দ্রব্য ইত্যাকারক অভিপ্রায়ে ব৷ ইচ্ছায় বক্তাকর্তৃক ষদি উক্ত শব্দ 

চতুষটয় উচ্চারিত হয়, সেখানে অপর কোন ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ নীলপদের সহিত 

ঘট পদার্থের অন্বয় এবং দ্রব্যপদার্থের সহিত পটপদার্থের অন্বয় অভিপ্রেত মনে 

করিয়! নীল ঘট ও পট দ্রব্য ইত্যাকারক শাববোধ করেন, তাহা হইলে প্রকৃত- 

পক্ষে আসতি বা সন্নিধান ন৷ থাকিলেও ভ্রমাত্মক-আসতিজ্ঞান হইতে শাবঝবোধ 

হয়। আসত্তিভ্রম বা ভ্রমাত্মকাসত্তিজ্ঞান শাবক্বোধভ্রমের প্রযোজক বা কারণ 

নয় বলিয়। আসত্তিভ্রমসত্তে শাবববোধে ভ্রমাভাব থাকিলেও ক্ষতি অর্থাং শান্দ- 

বোধের প্রমাত্বের হানি হয় না। অর্থাং আসভিবিষয়ক-দ্রমাত্মকজ্ঞান হইতে 

শাকবোধের ভ্রমাভাব উৎপন্ন হইলেও আপসতির ভ্রমাত্মকজ্ঞান স্থলে শাববোধের 

প্রমাত্বের অনুপপত্তি হয় না। এই কারণে উক্তস্থলে আসতিভ্রম হইলেও 

শাকববোধ ভ্রমাত্মক হয় নাই। 

যদি বল “'ছত্রী, কুগুলী, বাসম্বী, দেবদত্”' এইরূপ অনেক বিশেষণবাচক 

পদ ঘটিত বাক্য যেখানে উচ্চারিত হইয়াছে, সেখানে উত্তরপদের ম্মরণকালীন 

পূর্ববপদের স্মরণ বিনষ্ট হওয়ায় অব্যবধানে তং তৎ পদ শ্মরণের অসম্ভব অর্থাং 

আসত্তিবিশিষ্ট পদজ্ঞানের শাবাবোধের প্রতি হেতুত্বে অনুপপত্তি। অর্থাং 
পদার্থৰয়ের অব্যবধানে ম্মরণরূপ আসতিজ্ঞান শাববোধের কারণরূপে স্বীকৃত 

৩১২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হইলে উক্ত নানাবিশেষণবাচকপদথটিত বাক্যস্থলে পদসকল বা শবসকল 

ক্ষণিক, স্বৃতরাং এককালীন অবচ্ছিন্ন ধারায় উহাদের বর্তমান থাক! সম্ভব নহে, 
উত্তরপদের ম্মরপের পরক্ষণে পুর্ববপদের স্মরণ বিনষ্ট হয়, স্বুতরাং পদার্থ 
দুইটির স্মরণও এককালীন অবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকা অসম্ভবহেতু পদার্থ- 
দ্বয়ের অবচ্ছিন্নস্তিরপা আসতি-জ্ঞানের অভাব থাকায় উক্ত শাববোধ 

উৎপন্ন হয় না। এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ যেমন এক একটিপদ 

উচ্চারিত হইতে থাকে, অমনি তং তত পদের অনুভব হইতে এক একটি সংস্কার 

উৎপন্ন হয়, পরে সংস্কারের বিষয়তৃত যতগুলি পদ, সেই যাবতীয় পদসমৃহেরই 

স্মরণ অব্যবধানে উৎপন্ন হয় অর্থাং এইভাবে পর পর সমস্ত প্রদসমূহ উচ্চারিত 

হইলে পর যাবতীয় সকল পদবিষয়ক একটি অখণ্ড স্মরণ বা স্মৃতি উৎপন্ন হয়, 

সুতরাং আসত্তিবিশিষ্ট পদজ্ঞানের কারণত্বে কোন অনুপপতি পরিদৃষ্ট হয় না। 
যেমন নান] সন্নিকর্ষ দ্বার! একটি প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ নানা-_- 

অনেকপংস্কারপ্ারা যাবতীয় সকল পদবিষয়ক একটি অখগুন্মরণের উৎপতি 

হইতে পারে । কারণ সমস্ত পদজন্ সংস্কারের সহিত চরমবর্ণের জ্ঞান সকল 

পদবিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধক হয়। অন্যথা অর্থাং চরমবর্ণজ্ঞানের তাদৃশ 
সংস্কারের প্রতি উদ্ৃবোধকত্বাস্বীকারে অনেকবর্ণবিষয়ক সংস্কারসমূহের দ্বার! 

কিরূপে একটিপদের স্মরণ হইতে পারে ? অর্থাৎ সেখানেও ছিতীয়বর্ণের 

স্মরণকালীন প্রথমবর্ণের স্মরণ বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব তাবদ্বর্ণাত্মকশবা- 
জ্ঞানের অনুপপত্তির আপত্তি হয়। 

উদয়নাচার্ষ্য বলেন-_খলে কপোতন্যায়ে অর্থাৎ যেমন কোন জালে বা 

ফাসজাতীয় জালবিশেষে যুগপং সকল পারাবত পতিত হয়, সেইরূপ একাদি- 

ক্রমে সকল পদার্থের স্মরণের পর এককালে তাবং পদার্থের ক্রিয়া কর্মভাবে-_ 

বিশেষ্য-বিশেষপভাবে অন্বয়বোধরূপ একটি অখণ্ড শাববোধ হয়। অর্থাৎ 

“গ্রামং গচ্ছতি” ইত্যাদিস্থলে গ্রামকণ্মত্ব-গমনকৃতি এইভাবে এককালীন পদ- 

সমূহের পরস্পর অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইয় গ্রামকর্ম্মগমনানৃকৃলকৃতিমান্ ইত্যা- 
কারক শাববোধ হর্ন । কিন্তু প্রথমে গ্রামবৃত্তিকর্মত্ব, তাহার পর গমনানুকুলা- 
কৃতি, তাহার পর গ্রামকম্মক-_গরমনানুকৃলকৃতিমান্ এইভাবে শাববোধ উৎপন্ন 
হয় না। এই কারণে প্রাচীনের বলেন- বৃদ্ধ, যুবক, শিশু ও কপোত বা 

পারাবত সকল যেমন থপে- ফাদ জাতীয় জালে যুগপং--একসজে পতিত হয়, 

সেইরূপ বাক্যস্থিত সকল পদার্থ যুগপৎ পরস্পর অন্নয়বিশিষ্ট হইয়া থাকে । 

শবখণ্ুম্ ৩১৩ 

২০ (ক) 



কিন্ত অপর নব্যেরা বলেন--ষে পদ যে পদের সহিত সাকাজ্ক, সেই পরস্পর 

সাকাজ্ষ পদসমূহ অন্বরযোগ্য সম্িধান বা আসতি প্রাপ্ত হয়; সেই সেই 

পদার্থের দ্বারা অস্বিত অপর পদার্থেরই জ্ঞান প্রথমে সকল পদের দ্বার! অনুভূত 
হয়। সুতরাং খণ্ডবাক্যার্থের বোধের পর সেইরূপ পদার্থ স্মরণ দ্বারা মহা- 
বাক্যার্থের বোধ হয় । ইহার দ্বার অর্থাং পুর্বব পূর্বব পদজ্ঞানজন্য-সংস্কারের 

সহিত চরমপদজ্ঞানজন্য সংস্কারের দ্বার! ক্রমিক সকলপদবিষয়ক স্মরণ উৎপন্ন 

হয় বলিয়। সকল বর্ণের বা পদের অভিব্ঙ্গ্য ব। প্রকাশক বা বাঁচক পদশ্ফোটও 

নিবারিত হইল । কারণ ভগবান্ ভাষ্যকার বলেন-_বর্ণ বা শব্দ সকল ক্ষণিক 

বলিয্না অর্থবোধ হইতে পারে না, এইজন্য বর্ণাতিরিক্ত বর্ণের প্রকাশক বাচক 

অথরপ্রত্যায়ক নিত্যস্ফোট নামে শব স্বীকার করেন। 105 910061081 ৬০: 

10110, 901000950 10 10001116 6901) ৮01, %/18101) 15 8. 05616 ০০0116০- 

01012 01 5০00109 11701028084 0% 16151, 

স্ফুটয়তি অর্থং প্রকাশয়তি ইতি স্ফোট। আশু বিনাশী ক্রমিকবর্ণসমূহের 

এককালীন একত্র সম্মেলন অসম্ভবহেতু পূর্বব পূর্বববর্ণের ব1 পদের জ্ঞান উৎপন্ন 
হইতে পারে না। এইজন্য পূর্ব পূর্ব বর্ণানবভবজনিত সংস্কারের সহিত চরম 

বা অস্তিম বর্ণের অনুভবই পদল্ফোট বা পদার্থের প্রকাশক বলিয়। স্বীকৃত হয়। 

সেই ব্যঙ্গ্যাত্মক নিত্য শব্দ ব্রন্নস্বরূপ স্ফোট এবং সকল-প্রত্ায়-প্রত্যায়নক্ষম 

বলিয়াও অঙ্গীকৃত। সেই শ্ফোটের ব্যঞ্জক হইল বর্ণাআক শব । এই কথা 

বৈয়াকরণের! বলেন । 

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--সেই সকল বর্ণের অনুভবজন্য সংস্কারের 

সহিত চরমবর্ণের জ্ঞান দ্বার। সেই স্ফোটের অভিব্যঞ্জকরূপে বর্ণসমুদায়াত্মক- 

পদশ্মরণের উৎপত্তি হয় । যাহার] পদন্ফোট স্বীকার করেন, তাহাদের মতে 

উহ বর্ণাভিব্যঙ্গ্য। অতএব প্রত্যেক বর্ণজ্ঞানজন্য সংস্কারের সহিত চরমবর্ণজ্ঞান 
জন্য সংস্কার অর্থসমূহের অভিবাঞ্জ করূপে স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত পদন্ফোট স্বীকারে 
প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না। 

এইভাবে চিন্তা করতঃ বিষয়টি অনুধাবন করিতে হইবে যে-_যেখানে বক্তা! 

যে তাংপধ্যে বা ইচ্ছায় “দ্বার” এই পদটি বাক্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, সেখানে 

বক্তার তাদৃশ তাৎপর্য থাকিলে “পিধেহি” এই অধ্যাহৃত পদ জ্ঞান হইতে 
শাবোধ উৎপন্ন হয়, কিন্তু পিধান-_ আচ্ছাদন বা বন্ধকরপাদিরূপ অর্থের 
জ্বান হইতে বাক্যার্থ জ্ঞান বা শাববোধ উৎপন্ন হয় না। যেহেতু পদজন্য 

৩১৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সেই সেই পদার্থের উপস্থিতিই হইল সেই সেই শাকবোধের হেতু । অতএব 

উক্ত “পিধেহি” এই পদের অধ্যাহার ব্যতীত এখানে পদজন্য পদার্থের উপস্থিতি 

হইতে পারে না বলিয়৷ “পিধেহি” এই পদের অধ্যাহার একান্তই প্রয়োজন। 

আরও ক্রিয়াপদ ও কর্মাদি-কারকপদসমূহ সেই সেই পদের সহিত সাকাজ্ 

অর্থাং আনয় এই ক্রিয়াপদের সহিত ঘটং এই কম্মকারকপদ সাকাজ্ষ হইয়াছে, 

সেইরূপ ঘটং এই কর্মবকারকপদের সহিত আনয় এই ক্রিয়াপদ সাকাজ্ 

হইয়াছে । অতএব ক্রিয়াপদ ব্যতীত কম্মাদি কারক পদদ্বারা অথব] কশ্মাদি- 

কারকপদ ব্যতীত ক্রিয়াপদ দ্বারা ঘটমানয় ইত্যাকারক বাক্য হইতে ঘটকর্মাক- 

আনয়নানুকৃলকৃতিমান্ এইরূপ শাকবোধ হইতে পারে না। যেহেতু শাববোধের 

প্রতি আকঙ্ঞাজ্ঞান কারণ। স্বৃতরাং উক্তস্থলে তাদৃশ আকাঙ্াজ্ঞানের জন্য 

পিধেহিপদ অধ্যাহার করিতে হইবে । কারকবাচক পদাদির সহিত ক্তরিয়া- 

বাচক পদাদির অন্বয় ব্যতীত কারকাদিপদ শার্ববোধ উৎপন্ন করিতে সক্ষম 

হয় না। 

সেইরূপ “পুষ্পেভ্যঃ” এখানে চতুর্থী বিভক্তির উপপত্তির নিমিত “স্পৃহয়তি” 
প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক পদ অধ্যাহার একান্তই দরকার । 

যোগতার লক্ষণ বা স্বরূপ বলিতেছেন-_-পদার্থ ইত্যাদি গ্রস্থদ্বারা। এক 

পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সন্বদ্ধকে যোগ্যতা বলে। ইহাই কারিকার 

অর্থ। “বহন সিঞ্চতি” ইত্যাদিস্থলে সেচন ক্রিয়াবাচক পদের সহিত বহি 

পদের সেচনক্রিয়বৃত্তি-বহ্িকরপত্বসম্বন্ধরপ যোগ্যতাজ্ঞানের অভাব থাকাক়্ 

শাব্ধবোধ ব1 বাক্যার্বোধ উৎপন্ন হয় না । যদি বল যোগ্যতাজ্ঞান শাববোধের 

পূর্বের সর্বত্র উৎপন্ন সম্ভব হয় না। কারণ বাক্যার্থজ্ঞান শাববোধের পুর্বে 

অনিশ্চিত । অর্থাৎ বাক্যার্থজ্ঞান হইতে পদার্থের সহিত পদার্ধান্তরের 

সম্বন্ধরূপ যোগ্যতার জ্ঞান হয়। অতএব যোগ্যতাজ্ঞান হইল বাক্যার্থজ্ঞানজন্ | 

সুতরাং বাক্যার্থবোধ শাববোধের পৃর্বেব অনিশ্চিত হইলে যোগ্যতাজ্ঞান 

কিরূপে শাববোধের কারণ বর্জিয়া অভিহিত হইতে পারে? এইরূপ শঙ্কা 
করিতে পার না। কারণ সেই সেই পদার্থের ম্মরণ হইলে কোনস্থানে অর্থাং 

যেখানে যোগ্যতার নিশ্যয়াক্মক সামগ্রী নাই, সেইস্থানে সংশয়াত্মক যোগতা- 

জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এবং কোথাও ব! অর্থাং যেখানে যোগ্যতার নিশ্চয়াত্মক 

প্রত্যক্ষ সামগ্রী থাকে, সেইস্থলে নিশ্চয়াত্মক যোগ্যতাজ্ঞান উৎপন্ন হয় । 

কিন্তু নব্যের। বলেন যোগ্/তাজ্ঞান শাববোধের কারণ বলিয়া! কথিত বা! 

শবাখণ্ডম্ ৩১৫ 



স্বীকৃত হয় না। “বহ্িনা! সিঞ্চতি” বহিদ্বারা সেচন করিতেছে ইত্যাদিস্থলে 

সেচনক্রিয়াতে বহি্করণত্বের অভাবরূপ অযোগ্যতার নিশ্চয় থাকায় অর্থাং 

বহিিনা ন সিঞ্চতি-ইত্যাকারক নিশ্চয়াক্কবোধ থাকায় গ্রতিবন্ধকবশতঃ বহ্চিন 

সিঞ্চতি--বহিছকরণকসেচনানুকূল কৃতিমান ইত্যাকার শাব্ববোধ হয় না। যদি 

কোন পদার্থাভাবের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান আহার্ষ্যও অপ্রমাণ না হয়, তাহা হইলে 

লোৌকিকসন্নিকর্ধাজগ্ত এবং পিস্তাদিদোষবিশেষাজন্ত-জ্ঞানমাত্ের প্রতি 

তদভাবনিশ্চয়াত্ম কজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার কর যায় বলিয়। শাববোধের 

প্রতিও তাদ্বশ যোগ্যতাঞ্ঞানাভাবনিশ্য়ের প্রতিবন্ধকত্ব সিদ্ধ হয়। এই 

নিয়মানুসারতঃ এখানেও শান্দবোধ হইল না। বহিতে সেচন করপত্বাভাবের 

নিশ্চয়জ্ঞান থাকায় বহিচতে সেচনকরণত্বের নিশ্য়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইতে 

পারিল না। এবং যোগ্/তাজ্ঞানের বিলম্বহেতু শাব্দবোধজ্ঞানের বিলম্ব প্রমাণ 

সিদ্ধ নহে, ইহাও বলিয়া থাকেন । অর্থাৎ যোগ্যতাজ্ঞান যদি শান্ববোধের 

কারণ হইত, তাহ] হইলে সেই সেই জ্ঞানের বিলম্বস্থলে শাব্ববোধেরও বিলম্ব 

পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহ] হয় না, অতএব যোগ্যতাজ্বান 

শাববোধের কারণ বলিয়া গণ্য নহে ॥ ৮৩ ॥ 

ঘব্তইল নিলা হত্সালনুমালক্ষলা মনিব । 
জান্কাক্জ্লা, নননুব্জ্ভ্ানু লাহ্ন্ৰ' অবিজীভিলমূ 11৫5) 

যে পদ ব্যতীত যে পদ অন্বয়জ্ঞানের জনক হয় না, সেই পদের সহিত সেই 

পদের আকাঙ্ষা থাকে । অর্থাৎ একটি পদ পদান্তরের অভাববশতঃ যদি 

অন্বয়জ্ঞানের জনক ন! হয়, তাহা হইলে উক্ত পদদ্বয়ের পরস্পর আকাজ্জা 

আছে বুঝিতে হইবে । ক্রিয়াবাচক পদ ব্যতীত কর্তাদিকারকবাচক পদ 
বাক্যার্থের অন্বয়বোধ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য ক্রিয়াবাচক 

পদের সহিত কর্তাদিকারকবাচক পদের আকাক্ষ। আছে ইহা! স্বীকার করিতে 

হইবে । সুতরাং ক্রিয়াবাচকাদি পদের অভাবে কর্তুবাচক পদ বাক্যার্থের 

অন্নয়জ্ঞানের জনক হয় না। গোঃ, অস্বঃ, পুরুষঃ প্রভৃতি কর্তৃবাচক পদসমূছের 
পরস্পর সাকাজ্ষ ন। হওয়ায় বাক্য হইল না। কিস্ত বক্তার ইচ্ছাই তাৎপধ্য 

বলিয়। কীপ্তিত বা কথিত হয়। শ্রোতা বক্তার ইচ্ছাকে কিভাবে জানিতে 

সমর্থ হইবে? ইচ্ছা! হইল আত্মবৃতি ধর্ম, সুতরাং শ্রোতা নিজের ইচ্ছাকে 

£সংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করে। কিন্ত বক্তার ইচ্ছাকে উক্ত সম্বন্ধে 
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প্রত্যক্ষ কর! যাইবে না, যেহেতু অপর ব্যক্তির জীবাত্মাতে অবস্থিত ইচ্ছাঁদি 

ধর্মের সহিত তাদশ সম্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ হয় না । এই সমস্যা সমাধানের নিমিত-- 

প্রকরণ, বিশেষণ, দেশ আভিমৃখ্য ও স*কেতাদিকে তাংপর্যের গ্রাহকরূপে 
স্বীকার করা হইয়াছে । যেমন ভোজনপগ্রকরণে “সৈন্ধবমানয়” এই কথা বলিলে 

শ্রোতা প্রকরণানৃসারতঃ লবপকে বুঝাইবার জন্যই উক্ত বাক্যে সৈদ্ধব শব 
প্রয়োগ করিয়াছেন, অশ্বকে বুঝাইবার জন্ত নহে । ভোজনপ্রকরণে বক্তার 

তাৎপর্য্য-_সৈন্ধবশব্দ লবণার্থবোধক। আর গমনপ্রকরণ বক্তার তাৎপর্ষ্য__ 

সৈন্ধবশব্দ অশ্বার্থের বোধক বা বাচক। এইভাবে শ্রোতা বক্তার ইচ্ছারূপ 

তাৎপর্য্য অবগত হয়। এই তাংপর্যযজ্ঞান হইতে বাক্যাথ-জ্জান উৎপন্ন হয় । 

এইরূপে নানার্থক শব্দের অথপ্রকরণাদিদ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। 

মানুষ যখন বাক্যরচনা করে, তাহার পূর্বেই বক্তব্যবিষয়টি তাহার স্মৃতি 

জ্ঞানের গোচর হয়। স্ীযজ্ঞাত বিষয়কে অন্যের নিকটে প্রকাশিত করিবার 

জন্য যখন বাক্য রচনা করেন, তখন বাক্য রচনার পূর্বেই বক্তব্যবিষয়টির 

স্মরণাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। গৃহদ্বামী স্থানাস্তরে গমনকালে ভূত্যকে লক্ষ্য 

করিয়! ওরে আমি বাহিরে যাইতেছি “দরজাট1” এই অসম্পূর্ণ বাক্য বলিয়। 

চলিয়া গেলেন। দ্বার বা দরজা এই শব্দ বা পদ শুনিয়া ভূত্যের পূর্ববজ্ঞাত- 

পিধানরূপ পদার্থের স্মরণদ্বার “পিধেহি” বন্ধ কর এই ক্তরিয়াবাচক পদ 

অধ্যাহৃত হইল । এবং উক্ত বাক্যাথজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় দরজা বন্ধ করিল। 

পদনিরূপিত বৃতিজ্ঞানজন্য পদার্থখোপস্থিতি শাববোধের কারণ । প্রতক্ষাদি- 

প্রমাণের দ্বারা যে পদার্থের উপস্থিতি হয়, সেই পদার্থোপস্থিতি শাববোধের 

কারণ নহে। শক্তি ও লক্ষণা ইহার অন্যতর বৃত্তিকে গ্রহণ না করিয়াই কেবল 

পদজন্য পদার্থোপস্থিতি শাকবোধের কারণরূপে স্বীকৃত হইলে ঘট অন্তি-_ঘট 

আছে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যে শাব্ববোধ হইবে তাহতে আকাশও বিষয় 

হইবে । এশাববোধের আকৃতি--“ঘটঃ অন্তিতাবান্ আকা শশ্চ” ঘটশব্দ সমবায় 

সম্বন্ধে আকাশে থাকে, এরপজ্ঞান যাহার আছে, ঘটশব্বশ্রবণ করিলে তাহার 

আকাশের স্মরণ হইবে “একসম্বন্িজ্ঞানং অপরসম্বদ্ধিনং স্ম।রয়তি” এই 

নিয়মানুসারে ঘটজ্ঞান আকাশের স্মারক হয়। তাহার ফলে “ঘটঃ অস্তি” 
এই বাক্যজন্তবোধে ঘটপদজন্য ঘটও আকাশের উপস্থিতি পূর্ববর্তী হওয়ায় 
উভয়ই “ঘটঃ অস্তি” এই বাক্যবোধে বিষয় হইয়! পড়িবে । কিন্তু "্ঘটঃ অস্তি” 

ইত্যাকারক বাকাজন্যবোধে আকাশ বিষয় হইতে পারে না বা হয় না। এই- 
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জন্যই পদজন্যপদর্থোপস্থিতিকে কারণ ন] বলিয়। পদনিরূপিতবৃত্িজ্ঞানজন্য 

পদার্থে পস্থিতি শাববোধের কারণ বলিয়। স্বীকৃত হয় ॥ ৮৪ ॥ 

নান্চান্ত হাঁ নিত্রক্ষি--যল্ঘইনবাছি | বন ইল লিনা অন্হ্তস অঞ্লমানন্তমান- 

কর্ন বন ঘঈন অঙ্থ লহযান্কান্হা হয: | ক্গিবাণহ শিলা জাংকণহ লাল্তরঅনীথ 

জনঘর্লীলি বন লংআ।কান্ত-কা। লব্ত্ুনন্ত্ ক্ষিবাকাহচ্ছ-ঘহানাঁ অল্নিঘানলা ঘইআা- 

ন্হিমার্থমূ। ঘংল্ত্ত ঘহকেল্পলানীঘ' সলি ঘতদহীবলহ-লিলীযা-কদাক্কাভ-হাঙ্বান 
ক্কাআম্। বন ঘতু: জ্্লবঅনালয ছ্কুলিহিত্ঘান্থী ল হাতহবীঘ: | অঅনীলি ভ্ুপী হাহা: 

্্ধদীওঘব।্থলাদিত্যাহী তত তু ঘহ হাজপহ্ভয বাত্ঘন্বপ্হবআান্ উনঘাল্নঘনীঘ: | 
গা অন্ধ লানৃঘয্যলষ্ট নত নন অন্থান্নঘজীন: আইন । 

লান্ঘঃণ' নিচ্মক্ষি__ননত্তহিছ্টলি। ঘবি লানুঘম্যপ্জাল কাতণ ল হআানু, লনা 
শঁল্নলালয হত্যাৰী হ্বন্িহ্গ্রভ্য ভ্প্দিজভল্রগাভঘ আীঘ ছলি নিঘলী লকযানু। লন্ব 

ল্রান্ঘত্-সসান্কানা সকংআানীনামত হাজ্হমীঘরি ক্ধাআততনধিতিলি আাক্যমূ্ ঈ্বালন্তালানূ। 

লান্ণয্যহানঅনকতিন বীঘানন্ত্যা তত্র লান্দক্ঘহ়ালনন ভাঘতান্ জ্ঞান । হত্যস্ব 

নহৃত্খকওণি লানুঘতযস্বীলাখরনীম্হ: ক্বজ্যবী। ল ন্ব লঙ্গাষ্যাণক্ষ-লান্ঘহ্য-্্াল 

ক্টাহআনিলি ম্বাঘম্। ব্াঘিনত্যাণক্ডালানান। ল ন্্ গভয ঘৃন লাব্মীলি ভুল: 

অযাছিহিবিত্রান্তঘমূ । সলযকযাবনন্ত সলিঘাম্বংআান্ । হৃত্ধস্ব হ্যন্তঘাববীডঘি ইন্ববীয- 

লান্ঘহ্যঙ্কান জ্ঞান । নিবনাহি- হ্যুক্ধলানবী তত হাহাঘি্তইঘ লানৃঘত্ঘস্জান ন্কাত্ণ 
শ্রান্থঘমূ। আল্যা তত লালাখাী হ্ন্বিন লানুঘত্যহ্াল জ্জাতআম্। অখান্ হযক্ষলানত 

লিলি লানুঘতক্কান হাভবনীঘ: । ইক ত্র অনাহি-মীমাভা-নহ্হীঘিল-নক্কখলিঘাহত- 

মিতা: ॥৫৬৪॥ 

হলি শীনিশ্্নাখ ণস্বালন-সন্থান্নাস্ম-নিহন্ছিতাধাঁ ঝিভাল্নজুকালজ্যাহাজহব্ঘন্ত 

অলামমু ॥৬)। 

আকাঙ্ক্ষার লক্ষণ (196ঠা1900) বঙলিতেছেন-_-“যংপদেন” ইত্যাদি 

্রস্থদ্বার । যে পদব্যতীত যে পদের অন্বয়বোধ হয় না ব৷ অন্বয়বোধের সামর্থ্য 

থাকে না, সেই পদের সহিত সেই পদের আকাঙ্ক্ষ। থাকে অর্থাৎ সেই পদকে 

সাকাঙ্ক্ষ বা আকাঙ্ক্ষাযুক্ত বল! হয়। ক্রিয়াবাচক পদ ব্যতীত কর্তাদি- 

কারকবাচকপদ অন্বয়বোধ উৎপাদন করিতে পারে না, এই কারণে ক্রিয়ণাবাচক 

পদের মহিত কারক বাচক পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে । বস্ততঃ-- প্রকৃতপক্ষে 

ক্রিয়াবাচকপদও কারকবাচকপদের সঙ্লিধান অর্থাং অব্যবধানে উপস্থিতি 

আসত্িজ্ঞানের দ্বারাই বোধিত হয়। অর্থাৎ “বাক্যার্থবোধে বা শাববোধে 
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আসতিজ্ঞান আবশ্কক” এই উক্তিদ্বারাই ক্রিয়াবাচক পদও কাঁরকবাচক পদের 

পরস্পর অব্যবধানে উপস্থিতি প্রয়োজন ইহা পরিস্ফুই হইতেছে । পরস্ধ 

ঘটবৃত্তিকর্শত্বজ্ঞানের প্রতি ঘটরূপ প্রকৃতির উত্তরস্থিত ছিভীয়াবিভক্তির 

আকাক্ষাজ্ঞান কারণ। প্রত্যয়ের প্রতি প্রকৃতিবাচকপদোত্রত্বরূপ- 

আকাঙ্ক্ষাজ্ঞানের কারণত্ব স্বীকৃত হওয়ায় “ঘটঃ কর্ণত্বমানয়নকৃতিঃ” অর্থাং 

ঘট, কর্মত্, আনম ও কৃতি ইত্যাদিস্থলে ঘটকর্্মকানয়নানুকূলকৃতিমান্ 

ইত্যাকারক শাববোধ উৎপন্ন হয় না। যেহেতু আনয়নক্রিয়াপদের সহিত 

ঘিতীয়াবিভক্ঞন্তঘটপদের এবং দ্বিতীয়াবিভক্তযন্ত ঘটপদের সহিত অ।নয়ন- 

ক্রিয়াপদের সাকাঙ্ক্ষত্ব আছে । “অয়মেতি পুত্রোরাজ্ঞঃ পুরুযোই&পপার্ধ/তাম্" 
অর্থাং এই আসিতেছেন পুত্র রাজার পুরুষকে অপসারণ করিয়! দাও ইত্যাদি- 
স্থলে কিন্তু পুত্রপদের সহিত রাজপদের তাংপর্য)জ্ঞান থাকায় পুত্রপদের সহিত 
রাজপদের অন্বয়বোধ হইল । এখানে তাংপর্যযজ্ঞানই কখন পুত্রের সহিত কখন 
ব! পুরুষের সহিত অন্বরববোধে নিয়ামক, কিন্তু আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান নহে। 

তাংপর্যের লক্ষণ (17962156101) নিরূপণ করিতেছেন-- “বক্তুরিচ্ছা” 

ইত্যাদি গ্রস্থদ্বারা | বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্য্য অর্থাং বাকার্থপ্রতীতিজনকত্বরূপে 

অভিপ্রেতব্যক্তি ইহাই তাংপর্যালক্ষণের পর্যবসিত অর্থ। অন্যথা মৌনী- 

ব্যজির গ্লোকাদিতে অব্যাপ্তি হয়। শ্রোতার সেইজ্ঞান শাববোধের কারণ 

হয়। তাংপর্য্যার্থজ্ঞান যদি শাবকববোধের ব1! বাক্যার্বোধের কারণরূপে 

স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে “সৈদ্ধবমানয়” ইত্যাদিস্থলে কোন সময়ে_ গমন 

প্রকরণে সৈন্ধবশব্দ অশ্বার্থের বোধক বা বাচক, আবার কোন সময়ে-_ 

ভোজনপ্রকরণে সৈদ্ধবশব্ধ লবর্ণার্থের বাচক বা বোধক এইরূপ নিয়ম থাকে 

না। যদি বল তাপর্যজ্ঞানের জনক _ প্রকরণ, বিশেষণ, দেশ, আভিমৃখ্য ও 

সংকেতাদিই শাকবোধের প্রতি কারণ বলিয়। স্বীকৃত হউকৃ, তাংপর্য্যজ্ঞান 

শাববোধের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত না হউকৃ। এইরূপ কথ! বলিতে পর 

না। কারণ প্রকরণাদিতে কোন (০০121101) অনুগত ধর্ম পরিলক্ষিত হয় না, 

অথচ যাহাতে কারণতা থাকে, সেই কারণতা কিঞ্চিদ্বশ্নাবচ্ছিন্ন--কোন 

অনুগত ধর্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় এইরূপ নিয়ম আছে। কিন্তু প্রকরণাদিতে 
তাংপর্য্যজ্ঞানের জনকত্বরূপে অনুগতধর্শম থাকিলেও লাঘববশতঃ নানার্থশব্দ- 

স্থলে তাৎপর্য্জ্ঞান প্রকরথার্দির (০010) দ্বার] অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়। 

ভাৎপর্য্যজ্ঞানই শাকবোধের কারণরূপে স্বীকৃত হওয়া! উচিত । যথা, রামঃ 

শবখণ্ডম্ ৩১৯ 



এইশব প্রকরণাদি দ্বারাই যথাস্থানে দাশরথি ও পরগুরামকে বুঝাইয়। সংশয় 
নিরাস করে। বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্ধ্য । এইরূপ বেদস্থলেও তাংপথ্যজ্ঞানের 

অনুরোধে বক্ত]৷ ঈশ্বর কল্পিত হয়। যদি কেহ বেদের বক্তা ন৷ থাকেন, তাহ 

হইলে বেদের তাৎপর্য বলিতে কাহার তাৎপর্য বোধিত হইবে; অতএব 

বেদবাক্যজন্য শাববোধস্থলেও তাতপধ্য জ্ঞানের অনুরোধে বা নিমিত্ত ঈশ্বর 
কজিত হয় অর্থাং ঈশ্বরীয় তাৎপধ্যজ্ঞান বেদবাকাজন্ত শাববোধের প্রতি 

হেতৃরূপে অনুমিত হয় । যদি বল বেদবাক্য জন্য শাববোধস্থলে অধ্যাপকের 

তাৎপধ্যজ্ঞানই কারশ। এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ সৃষ্টির 

অব্যবহিত পূর্বে অধ্যাপকের অভাব থাকায় অধ্যাপকের তাংপর্য্যজ্ঞান শাব- 

বোধের কারণ হইতে পারে না! । যদি বল যখন প্রলয়ই নাই তখন সৃষ্টির 

আদি বা অব্যবহিত পৃর্ববপদার্থ কীভাবে কল্পিত হইতে পারে ? এইরূপ শঙ্কা 

করিতে পার না। কারণ প্রলয় আছে এসংবাদ বেদ হইতে অবগত ব। 

জ্ঞাত হওয়] যায়, সুতরাং সৃষ্টির আদি আছে স্বীকার করিতে হইবে । এইনপ 

সংবাদী শুকবাক্যেও অর্থাৎ যাহা! অভিপ্রায় অনুসারে উচ্চারিত হয় নাই, 

এতাদ্ৃশ প্রমাজনক শুকবাক্যজন্য শাববোধেও ঈশ্বরীয় তাংপধ্যজ্ঞান কারণ । 
কিন্ত বিসংবাদী শুকবাক্যজন্য শাববে।ধস্থলে অধ্যাপকেরই তাংপধ্যজ্ঞান 
কারণ হয়। যেহেতু অধ্যাপকের ইচ্ছ!তে বিসংবাদিত্ব আছে, কিন্ত ঈশ্বরীয় 
ইচ্ছাতে বিসংবাদিত্বের অভাব থাকায় বিসংবাদি-শুকবাক/জন্য শাববোধে 
ঈশ্বরীয় তাংপর্ষ)জ্ঞান কারণ হয় না। যদি কোনব্যক্তি বহিজ্ঞানে বহি 

আনয়নে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই প্রবৃত্তি যদি চরিতার্থ” বা সফল হয়, তাহ। হইলে 
এ প্রবৃত্তি সংবাদিপ্রব্রত্তি বলিয়া অভিহিত হয়) আর বহিছবোধে বহি 

আনমনে প্রবৃত্তব্যক্তি যদি বহি না পায়, তাহা হইলে এ প্ররৃতি 

বিসংবাদিপ্রব্ত্তি বলিয়। কথিত হয়। 

কেহ কেহ-নানাথ“কশব্বাদিস্থলে ত্যৎপর্য্যজ্ঞান কারণ হইলেও সকলক্ষেজে 

কিন্ত তাৎপর্্যজ্ঞান শব্বোধে কারণরূপে স্বীকৃত হয় না । অতএব শুকবাক্য- 
স্থলে তাৎপর্যযজ্ঞান ব্যতীতই শুকবাক্যজন্য শববোধ উৎপন্ন হয়। বেদস্থলে 
অনাদি প্রামাণিক পরম্পরাসম্থন্ধে আগতবিচারের দ্বারা পরিশোধিত বা 

নির্দোষরপে জ্ঞাত বেদানুগ্রাহক তর্কসমূহের দ্বারা বেদে পদার্থাদির নিশ্চয় 
করা যায়, এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৮৪ ॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়বীরেশ্বরতর্কতীর্থ দেশিকোতমোপাধিক শ্রীশ্রীজীবন্তায়- 
তীর্থ মহোদয়ান্তেবাসি-ভারদ্বাজান্নদা প্রসাদসূনু-শ্রীগো পালচক্্র-তর্কতীর্থ-বিরচিত- 
কারিকাবলী সহিত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর শবখণ্ডের সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত 181 
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ভা হলহআলিক্জনতালূ। 

দতব-নবমবাহ সহ বিপক্ষ । সগান্মন্াবা হছিলা:। হত 
ভ্তললযা ল হুহালদু। লসহ্ছি দৃল্রত্তিন্ব: ক্জাতাল্। অসন্িন্িন অন্তুসনতবন ল 

ল্চাআানমূ, কিন্তু ম্বালংনলত | অল্মথা ভলহআলং ভ্লহতা ল হ্যানু, অলালসন্যাহ্ষ- 

জমহজীল দৃত্বর্জক্জা নিনচ্তল্নান। নল্দবীন্ত বল ভলহখীন অভজ্ঞাহাল্লহ্ত্রাহা 

হনহআাল্নং জল্যব হজ্ান্র: । লল্ন। অন্গঅনৃত্বাচলীজং ঘহ্ঘতা্ীনা জনতা হনহ্ঘা- 
লঅলি5ত, ঘকভলিম্ব্যক্ত জং নত লামূনু, লন কবর অকক্কাহ্লাহাক্মতালানান্ জ্ঞান্তভ্য 

বীবাহ্য শঅত্নদভহ তা অভক্কাহনাহাকতস লাভ্যমূ। লখাম্ম ল ক্গানিক্তভলহআগ্ুনলি;ঃ | 

ল ন্ব ঘুলং ঘুনঃ জনা ভহ্কলহঘজক্কাহান্ত্ঘঘলিহিলি শ্রান্যমদ্। লাত্িত্ুরী ঘন্ক- 

বননঘালভয হাভগ'ঘনাশ্রঘান্। ল ন্ব নিলিবাননানিহহ্থাইল স্াননাদি অঙ্ক 
ভঘাহিলি ন্রান্যলূ। শ্রিহীমঘন্মত জ্যলিন্বাহস্াল ভানাল্যঘ্লীঘা অল্মখাজিত্ুলানু। 

কখ্লল্যণ্রা হুড্ভভয সদিল্রাহা লল্মতনিন ভণথা ল ক্তাআতনূ | ল ন্া্লহাতিক্ক ভলহগঞালা 

অভল্াহলাহাক্ষবর-হাঘাহ ভ্যিন্বাহহাঘ ভ্লি ভ্াভ্ম্। আলল্নঘ্ভদ্কাহ-শীললাহা- 

কষগুঘনাধহাা ন্হলভলহ্ঘাভ্বন অ্হক্কাহলা হাল্ত্ক্চজ্ৰলিল ত্যলিন্াহভ্হাযালানাহিলি 
হনহতলিকনআম্ ॥ 

পূর্বেব অনুভব ও স্মরণভেদে বুদ্ধি ছুই প্রকার কথিত হইয়াছে ৷ পূর্বে 
অনুভবের ভেদসকল প্রদণিত হইয়াছে । কিন্তু সুগম বলিয়! পূর্বের স্মাতির 
স্বপ্নপ বা! পরিচয় প্রদশিত হয় নাই। স্মৃতির প্রতি পুর্ববানুভব হইল কারণ । 

অর্থাৎ অননুভূত পদাথে-র ম্মরণ পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া এবং অনুভূত 
পদার্থের স্মরণ পরিদৃষ্ট হওয়ায় স্মৃতির প্রতি পূর্ববানুভব কারণরূপে স্বীকৃত 

হইক্নাছে। এ বিষয়ে নবীনেরা বলেন-_অনুভব স্মরণের প্রতি অনুভবত্বরূপে 

কারণ হয় না, কিন্ত জ্ঞানত্বরূপে কারণ হয়। অন্যথা অর্থাৎ স্থতির প্রতি অনুভব 

জ্ঞানত্বরূপে কারণ বলিক়। স্বীকৃত না হইলে অনুভব ক্ষণিক বলিয়া তৃতীয়ক্ষণে 

উহার নাশ হয়, স্ৃতরাং স্মরণের পর পুনংস্মরণের অনুৎপত্তি হইয়া উঠে ' থেহেতু 
তংপূর্বেব কারণীত্বত অনুভব নাই। যদি বল অনুভব তৃতীয়ক্ষণে বিন হওয়ায় 

স্মৃতির প্রতি অনুভব স্বরূপতঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ না হইলেও স্ব- 

ব্যপার দ্বারা কারণ হয় । এখানে পূর্ববানুভবজন্ত সংস্কাররূপ স্বব্যাপার আছে। 

অতএব অনুভব তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হইলেও স্বজন্য সংস্কাররূপ ব্যাপারবত্তা 

সম্বন্ধে স্মরণের পর পুনংস্মরণ উৎপন্ন হয়, যেহেতু সেখানে স্থৃতির কারণ স্বব্যাপার 

্মারণনিরূপণম্ ৩২১ 

ব. বি./ভাবাপরিচ্ছেদ/৩৭-২১ 



আছে। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন---“সমানপ্রকারক” ইত্যাদিগ্রস্থ । অনুভব 

প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হইয়। তৃতীয়ক্ষণে সংস্কার উৎপন্ন করতঃ বিনষ্ট হয়। অতএব 

অনুভবের দ্বার! প্রথম যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, এ সংস্কারের দ্বার! স্মৃতি উৎপন্ন 

হইলে পর এ ম্মরণই সংস্কারকে বিনষ্ট করে। সংস্কার স্মৃতির জনক আবার স্মৃতি 

দ্বারা বিনহ্টও হয় । সুতরাং স্মৃতির প্রতি অনুভবের জ্ঞানত্বরূপে কারণত্বাদ্বীকার 

কল্পে এখানে সংস্কারের অভাব থাকায় অনুভব সংস্কাররূপ-স্বব্যাপার দ্বারাও 

স্মৃতির প্রতি কারণ হইতে পারিল না, অতএব তৃতীয়ক্ষণে অনুভবের বিনাশস্থলে 

স্মরণের পর পুনঃ স্মরণ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আমার মতে *আপত্তিকারীর 
মতে অনুভবের স্মৃতির প্রতি জ্ঞানত্বরূপ কারণত্ব স্বীকার করিলে প্রথম স্মরণ 

অনুভব জন্য সংস্কারকে বিনষ্ট করিলেও পরবর্তীকালে স্থতি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন 
হইতে পারে, যেহেতু প্রত্যেকটি প্মরণ স্বজনক সংস্কারকে যেমন বিনষ্ট করে, 

তেমনি অপর একটি সংস্কারকে উৎপন্ন করে । সংস্কার স্বজন্য স্মরণের দ্বার] বিনষ্ট 

হইলেও এ স্মরণের দ্বার সংস্কারাত্তর উৎপন্ন হয়, এ সংস্কারাত্তর দ্বার। স্মরণাস্তর 

উৎপন্ন হয় । এইভাবে স্মরণের পর পুনঃ স্মরণের উৎপত্তি হয় ॥ এই কথা নবীনের৷ 
বলিয়া! থাকেন। কিন্তু নবীনদ্দিগের এই অভিমত যুক্তিসঙ্গত নহে । যেখানে 

_আত্মাতে “ঘটং পটঞ্চ পশ্যতি” ইত্যাকারক সমুহালম্বন-অনুভবের জ্ঞানত্ব- 

রূপে উৎপত্তির পর তৃতীয়ক্ষণে তাদ্শসমৃহালম্বন একটি সংস্কার উৎপন্ন হয়, 

সেখানে-_আত্মাতে উক্ত সমৃহালম্বনজ্ঞানের বিষয়ভূত ঘট ও পটাদির ক্রমশঃ 
স্মরণ উৎপন্ন হয়, কিস্তু সকল বিষয়ক একটি অথণ্ড স্মরণের উৎপত্তি হয় না, 

সেখানে প্রত্যেক বিষয়ক ক্রমিক স্মরণ সমান প্রকারক নয় বলিয়া সংস্কারের 

নাশক হইল না। এই নিমিত্ত বিশেষকাল, বিশেষরোগ ও চরমন্মরণ সংস্কারের 

নাশক বলিয়৷ বোধিত হয়। স্বৃতরাং ক্রমিক স্মরণের অর্থাৎ স্মরণের পর স্মরণের 

অনুপপতি হয় না। চরমস্থৃতির পূর্বে সংস্কার বিনষ্ট ন] হওয়ায় অনুভব সেই 

সংস্কারকে ছার করিয়। স্মরণের পর স্মরণ উৎপন্ন করিয়! থাকে । স্বতরাং সমান 

প্রকারক ম্মরণ পূর্ববসংস্কারের নাশক ন৷ হওয়ায় এক ম্মরণের পর অপর স্মরণের 

অনুপপত্তি ঘটল না, যেহেতু তখনও পূর্ববসংস্কার বর্তমান আছে । যদি বল পুর্বব 
সংস্কারের নাশ ও অন্য সংস্কারের উৎপত্তি না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ ম্মরণজন্য দৃঢ়তর 

সংস্কারের অনুপপত্তি । অর্থাং যদি সংস্কার একই থাকিল বা! রহিল, তাহ] হইলে 
পুনঃ পুনঃ ম্মরণ উৎপন্ন হইলেও তাহার দৃঢ়তা হইতে পারে ন1। যদি পুনঃ পুনঃ 

স্থৃতিস্থলে নূতন নুতন সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, সংস্কারের দৃঢ়ত৷ 

৩২২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



উৎপন্ন হয় ইহাই আশঙ্কার বিষয় । এইরূপ আশঙ্কা করিতে পারা যায় না। 

কারণ স্থতির উদ্বোধকরূপে বর্তমান সংস্কারের ঝটিতি উপস্থিতিই সংস্কারের 
দৃঢ়তা পদার্থ । যদি বল বিনিগমনার অভাবশতঃ অর্থাং অনুভব স্মৃতির প্রতি 

জ্ঞানত্বরূপে কারণ হইবে কিংবা অনুভবত্বরূপ কারণ হইবে এ বিষয়ে কোন এক- 

পক্ষপাতিনী ব|৷ একপক্ষসা।ধকা যুক্তি পরিলক্ষিত না হওয়ায় অনুভব স্মাতির 

প্রতি জ্ঞানত্বরূপেই কারণ বলিয়] স্বীক্কৃত হউক্, অনুভবত্বব্ূপে কারণ স্বীকৃত 

না হুউকৃ। এইরূপও বলিতে পার! যায় না। যেহেতু অনুভব স্মৃতির প্রতি 

অনৃভবত্বরূপ বিশেষধর্্ন পুরস্কারে কারণ হয় এইরূপ কার্য্যকারণভাব স্বীকারে 
যদি ব্যভিচারজ্ঞান পরিলক্ষিত ন৷ হয়, তাহ! হইলে জ্ঞানত্বরূপ সামান্য ধর্ম 
পুরস্কারে অনুভব স্মৃতির প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হইবে । 

বিশেষ ধর্ম পুরস্কারেরই সর্বত্র পদার্থের কারণতা স্বীকৃত হয়, কিন্ত 

সামান্য ধর্ম পুরস্কারে পদার্থের কারণতা স্বীকৃত হয় ন! ইহাই হইল কার্য্য- 
কারণভাবের নিয়ম । কিন্তু এতাদৃশ-কাধ্্য কারণভাবের নিয়ম যদি এখানে 

স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে স্বজন্য ভ্রমিজন্য কপাল-কপালিকা-সংযোগসন্বন্ধে 

ভ্রমিদ্ধার। দ্রব্ত্বরূপ সামান্য ধর্মপুরস্কারে দণ্ড ঘটের প্রতি কারণ বলিয়া কি জন্য 
স্বীকৃত হয় না? কিন্তু দণ্ডই উক্ত সম্বন্ধে দণ্ুডত্বরূপ বিশেষ ধর্মপুরস্কাঁরে ঘটের 

কারণ হয়, যেহেতু দণ্ডাতিরিক্ত পদার্থের ভ্রমি বা ভ্রমণ অসম্ভব । কিন্তু সেখানে 
পূর্বেবা্ত নিয়মবশতঃ সামাম্যধর্ম “দ্রব্যত্ব” পরিত্যাগ করিয়া! বিশেষধর্ম- 
দণ্ডত্বকেই কারণতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকার করা হয়। সেইরূপ বিশেষধর্্ম 

অনুভবত্বরূপেই অনুভবের স্মৃতির প্রতি কারণতা' স্বীকার কর] উচিত, সামান্য- 
ধর্ম-জ্ঞানত্বরূপে কারণতা স্বীকার করা উচিত নহে। আতন্তরলিকন্মরণসমূহের 

অর্থাং যেখানে প্রথমস্মতি ও চরমস্থাতির মধ্যস্থিত স্মঘতিসকলের সংস্কার 

নাশকত্ব সংশয় আছে, সেখানে পুনঃ স্মরণের অনুরোধে ম্মরণের সংস্কারাস্তর- 

জনকত্ব সংশয়ও স্বীকৃত হয় । সুতরাং অনুভব বিনাও স্মৃতির পর সংস্করান্তরের 
ও স্মরণান্তরের সন্তাব্যহেতু অনুভব সন্দিপ্ধ ব্ভিচারক, অতএব অনুভবত্বরূপে 

কারণত্বে ব্যভিচার সংশয় হয় । ইহা! বলিতে পার না। কারণ অনস্তসংস্কার 

ও উহাদের নাশের কল্পনা অপেক্ষা লাঘববশতঃ চরমস্থতিই সংস্কার নাশক 

এইরূপ কল্পনা স্বীকারে ব্যভিচার সংশয় অপদারিত হয়। পূর্ববানভবও চরম- 
স্বতির মধ্যস্থিত স্মরণ হইতে সংস্কারের উৎপতি হয় না বলিয়! অনুভবত্বরূপে 

কারণত্বে ব্ভিচারসংশয় হয় না। ইহাই নির্গলিভার্থ ॥ 

স্মরণনিরপণম্ ৩২৩ 



জত মলীলিকঘতানূ । 

আাহ্বাবৃক্ধাই জুজাবীলা ক্ধহছা মলতন্মবী । 
অনীমতত্বা্ বালানা লজ্যাঘৃতমিইজ্যবী |4৭। 

'মন হইল নবমদ্রব্য ।) মুখদঃ £খাদির উপলব্ধির সাধন ইন্ত্রিয়ই “মন” নামে 
অভিহিত। জীবাত্মা অসংখ্য। প্রত্যেকটি জীবাত্মার জন্য একটি করিয়া মনের 

আবশ্যক, এই নিমিত্ত মনও অসংখ্য । যেমন পরমাণুতে অধৃপরিমাণ থাকে, 

সেইরূপ মনেতেও অণুপরিমাণ থাকে । মন নিত্যদ্রব্য। সুখদুঃখাদি আন্তরবস্ত । 

আতন্তরবস্তসমূহকে প্রত্যক্ষ করিতে আতস্তর ইন্দ্রিয় সমর্থ । এঁ আত্তর ইন্দ্রিয়ই 

মন। মন চন্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হইয়াই স্বখদুঃখাদি স্ব-গ্রাহ্ আস্তর- 

বস্তবিষয়ের প্রত্যক্ষসাধন হয়। কিন্ত চক্ষুরাি বহিরিক্দ্রিয় সমূহ স্ব-স্ব-গ্রাহ- 

বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইলেও মনের সাহায্য ব্যতিরেকে কখন স্বস্বকাধ্য- 

সাধনে সক্ষম হয় না। যদি মন চক্ষুরাদি বহিরিজ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, 

তাহ! হইলেই চক্ষুরাদি বতিরিক্দ্রিয়সকল স্বস্থগ্রাহ্যবিষয়গ্রহণে সমর্থ হয়। এই 

নিমিত্ত ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে “মন” রাজা বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া! অভিহিত হয়। 
পৃথিবী, জল, তেজ,বায়ু ও মন এই পাঁচটিদ্রব্যে ক্রিয়া! থাকে এবং পৃথিবী, জল, 

তেজঃ ও বাম এই চারটিদ্রব্যে স্পর্শ থাকে | মন দ্রব্যটি স্পর্শশূন্য ও ক্রিয়াবান্। 
এইজন্য মনের অপর একটি লক্ষণ-_স্পর্শরহিতত্বেসতি ক্রিয্লাবত্বং মনসোলক্ষণম্ । 

অর্থাৎ ষে দ্রব্যটি স্পর্শশূন্য ও ক্রিয়া বিশিষ্ট সেই দ্রব্যই মন নামে অভিহিত হয় । 
স্খহ্ঃখাদির প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণরূপেই মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মা 

মনের সহিত, মন ইন্ড্রিয়ের সহিত এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই 

ততংইন্জরিয় গ্রাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়। অতএব পরিলক্ষিত হয় 

যে আত্মমনঃসংযোগের মত ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও অপেক্ষিত। চক্ষুরাদি 
বহিরিজ্দ্িয় জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানে বহিরিক্্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ আবশ্যক 

হওয়ায় মন অবশ্য স্বীকার্ষ্যবস্ত । চক্ষরাদি পীাচটি বহিরিজ্তিয়ের সহিত স্ব-স্ব 
গ্রাহ্যবিষয়ের সন্নিকর্ষ একই সময়ে হইলেও জ্ঞানসমূহ একই সময়ে উৎপন্ন 
হইবে না, ক্রমশঃ উৎপন্ন হইবে | এই ক্রমোংপত্তির ব্যবস্থা নিমিত্ই মনের 

অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় । যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ হইবে, সেই 

৩২৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ইঞ্িয়ের দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হইবে । অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে-_ 

আত্মার সহিত কোন বাহ্যেক্দ্িয়ের সাক্ষাংভাবে সম্বন্ধ নাই। আত্মার সহিত 

মনের, এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থাকে । এই অবস্থায় মনকে 

অণুপর্রিমাণ বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে । অন্যথা মন যদি একই সময়ে 

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে সমর্থ হইত, তাহ? হইলে পাঁচটি জ্ঞানের 

সুগপং উৎপত্তির আপতি হইত। কিন্তু মন অণু বলিয়! ক্রমশঃ ইন্দ্রিয় গুলিব 

সহিত মনেব সম্বন্ধ হয় এবং পীচটি জ্ঞান ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। এই জন্যই 

বিশ্বনাথ বলিলেন-_জ্ঞানগুলি যুগপং উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়াই মন অপু 

বলিয়া কথিত হইয়াছে । মন যদি বিভু অর্থাং ব্যাপক বা পরমমহং পরিমাণ- 

বিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে চক্ষরাদি পাঁচটি বহ্িরিন্দ্রিয়ের সহিত মনসংযুক্ত 
হইয়। এককালে ব1 যুগপৎ পাঁচ প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিত। চগ্ষ্রাদি 
পাচটি ইন্দ্রিয় যদি স্বস্ববিষয়ের সহিত একই সময়ে সম্বন্ধ যুক্ত বা সংযুক্ত ইইত, 

তাহা হইলে এখন মন প্রথমে কোন্ ইন্ডদ্রিয়েব সহিত সংযুক্ত হইবে? ইহাব 

উত্তবে বক্তব্য এই যে- আত্মার ইচ্ছাও প্রযত্কের দ্বার মন নিয়ন্ত্রিত হয়। 

আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে পর আত্মার প্রবণত1 অনুসারে বহি- 
রিক্দ্িয়ের সহিত মনের সংযোগ হয় । রূপরসাদি গ্রাহ্য বিষয়সমূহের মধ্যে 
যে বিষয়টির প্রতি যে ব্যক্তির প্রবণতা আছে, সেই বিষয়-গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের 

সহিত সেই ব্যক্তির মনের সংযোগ প্রথমে হয় । যে ব্যক্তির চিত্রদর্শনে অধিক 
প্রবণত। আছে, সেই ব্যক্তির চক্ষরিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ প্রথমে 

হইবে । আবার যে ব্যক্তি সঙ্গীত বাসনী সেই ব্যক্তির শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত 

মনের সংযোগ প্রথমে হয়। এইভাবে সেই সেই ব্যজি'রি প্রবণত।-অনুসারে 

ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযে!গের ক্রমিকত। বুঝিতে হইবে । এইজন্য যদি একই 

সময়ে কোন ব্যকির শরীরের কোন অংশে অগ্নিষ্পর্শ এবং কোন অংশে, 

হিমস্পর্শ হয়, তাহ] হইলে এঁ ব্যক্তির প্রবণতা অনুসারেই তাপের বা শৈত্যের 

বোধ বা অনুভব হয়। মুগপৎং উক্তজ্ঞানদ্বয় অনুভূত হয় না। এ ব্যক্তি যদি 

শীতকাতর স্বভাব বিশিষ্ট হয়, তাহ] হইলে শৈত্যের অনুভব প্রথমে হইবে। 

তাহার নিকটে শৈত্যজ্ঞানসামগ্রী তাপজ্ঞানসামগ্রীর প্রতিবন্ধক হয়। মন 

বিভ্বুপদার্থ নহে। কারণ মনকে বিত্ভু বলিয়। স্বীকার করিলে বিভ্ুপদার্থ 

আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে না। যেহেতু উক্তসংযোগ হইতে হইলে 
সংযুজ্যমান দ্রব্যছুইটির উভয়ের বা! অন্তরের ক্রিয়া অপেক্ষিত, কিন্তু বিভ্ুত্রবে। 

মনোনিরূপণম্ ৩২৫ 



ক্রিয়া থাকে না। মূর্তদ্রব্যেই ক্রিয়া থাকে । জ্ঞানের অযৌগপদ্যই মনের 

বিভ্বৃত্বের বাধক। আত্মাও মনে ক্রিয়াজন্য সংযোগ হয় না। অথচ জ্ঞানের 
উৎপত্তির প্রতি আত্মমনঃসংযোগ অসমবায়িকারণ হয়। এই আত্মমনঃ- 

সংযোগের উপপত্তির জন্য মনকে বিড না বলিয়। অপ্র বল! হইয়াছে। মন 

যখন পুরীতংনাড়ীব্যতিরিক্ত শরীরদেশে আত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন 

আত্মমনঃসংযোগ জ্ঞানসামান্যের প্রতি অসমবায়িকারণ হয় । মন যখন 

পুরীতৎনাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন স্ুযৃপ্তি হয়, সেই সুযুপ্তিকালে আত্মার 

সহিত মনের সংযোগ হয় না বলিয়া কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইজন্) 

মন অগ্রু বলিয়? স্বীকৃত হইয়াছে । মন যখন পৃরীতংনাড়ীতে প্রবেশ করে, 
তখন সুস্ুপ্তি হয়, এবং মন যখন পুরীতংনাড়ী হইতে বহির্গত হয় তখন জ্ঞান 

উৎপন্ন হয়, ইহার দ্বারা মনের অথুত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৮৫ ॥ 

ইহ্ানী' জ্াদসাম' ললীনিভ্ঘবি্তুলান_ন্বাহান্কাহহলি। ঘৃবিল নলবিসলাজ 
হুহিলম্। লখাঙ্ছি-_গ্তষ্বঘাহানুক্ডাঃ অন্কহআন্ঃ জল্যভাহ্যানৃক্াহতরান্ ন্াগ্ুনআঙানূ- 

্জাযনহ্তঅিন্্ুদান মনত: ক্হঘাত্রতিতি: | লন্বন ভুঃঘ্বাহ্আাহানুক্কাহাতালণি দ্কহআাল্ত- 

হাছিস্বৃহিবি আমূ ॥ ভাঘলাইকভধীত লাহ্ছোত্রকঘআাহী নুঙ্কাহন্দআণঘা ঝি: | হন 

সতব্বাহীনানঅনতাি-কাহ্আ-অঁঘীবাসযলযা ললত্বঃ অিভ্তিনজুন্যা। ভঙ্গ দনঘীত্ুল 
সনাঅনান্থ-_অধীবঘ্বাহিলি | স্বালানান্মাস্ম-হালাহ্থীলানযীবাঘহ্ামন্ন্জাভীনুঘজিলাঁ- 
বীতন্ত্রলনকিজ্রদ্। লল নাদল্ছিযাণাঁ অন্নি নিমন্ন্লিক্কম্র যন্যকনল্নাইকনিন্হিবিত 

ঘানঘুন্দাযবী, যহ্ঘচল্ঘান্নইহানি লীন্ঘন্বব ল্মন: । লল্মলত্বী পিষ্ুতন ন্বান্তল্লি- 
ঘান ল জচমতর্লীলি ন শিদ্ব: মল: | ন ন্ব লহানীলহ্ছেলিহীমীহ্নীনকমিভকতাইন লজ 

স্ালতিত হলি শ্রা্ঘদ্। লরখাজলি ্বঞ্্ান্থীলালঘ্যন্ষজ্ঘলাঘতী:। ল ন্ব বী্ঘ- 

হাক্কুভীনহাআাী লালানঘ্ানলমাজত্ব ক্ষঘঈক্ষত্বা লানল্িঘজঅল্সস্কানদিলি আন্ঘমূ। 

ঘনবীওলিভাঘতাহ জহিলিলালচ্রিযজ্ল্ঘাহ লানাস্থানীন্ঘ: । শনহালঘমীহা হি- 
নর ঘীবনব্বসঅযভ্য সান্তততান। ন ন্ব লন: ভস্কীন্বনিষ্কাহাহািবন্বান্তনমীঘণভিহিনি 

নাভ্যম্। লালানঘন-নললাহ্যাহিক্জ্ঘনী বাহতান, জানাব নিত্নযকলীতাহুকণক্য 
ললব: ভ্কলাহিলি অধীন: 4২) 

হলি হল্যঘহাত? ভ্যান: | 

গ্রন্থকার আটটি ভ্রব্য নিরূপণ করিয়] সম্প্রতি নবম দ্রব্য মন নিরূপণ 

করিতেছেন--“সাক্ষাংকার” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । সুখদুঃখাদির মানসপ্রত)ক্ষের 

করণ ইন্ট্রিয়ই মন নামে অভিহিত হয়, মনের এই লক্ষণের দ্বার! মনেতে প্রমাণ 

৩২৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



প্রদপিত হুইল । প্রমাণের পরিচয় বা আঁকার গ্রন্থকার বলিতেছেন-__“সুখ- 
সাক্ষাংকারঃ সকরণকঃ জদন্যসাক্ষাংকারত্বাং চাক্ষুষসাক্ষাংকারবং* অর্থাং 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ যেমন ভস্কপ্রত্যক্ষহেত সকরণক অর্থাং চক্্মরাদি করণ বলিয়া 
গণ্য হয়, সেইরূপ সৃখাদিপ্রত্যক্ষ জন্যপ্রত্যক্ষ বলিয়! সকরণক অর্থাং কোন 

করণজন্য হয় এই অনুমান প্রমাপদ্বারা মনের করণত্বসিদ্ি হয়। যদি বল 

প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান সকরণক বা করণজস্যা বলিয়া স্বীকৃত হইলে সৃখছুঃখাদির 

প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান সমুহের পৃথক্ পৃথক ভাবে করণের আবশ্যক হওয়ায় মনের 

বহুত কল্পিত হউক্ অর্থাৎ মন্তরকে বেদনা, পাদে বহিদাহজদন্য জ্বালা, বক্ষে 

শৈত্য এইভাবে প্রতি আত্মাতে জ্ঞানসমূহের বা অনুভবসমূহের যৌগপদ্য 

অনুভূত হয়, মনের বহুত্ব ব্যতীত উক্ত জ্ঞানসমূহ সমৃৎপন্ন হইতে পারে না, 

অতএব মনের বন্ুত্ব কল্পিত হউক । এইরূপ আপত্তি করিতে পার ন1। 

লাঘববশতঃ পূর্বেবাক্ত অনুমান প্রমাণের দ্বার] জন্য সকল প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের 
করণত্বৰণে একটি মনের সিদ্ধি হয়, মনের বহুত কল্পনে গৌরব দোষ হয়। 

ভাঁবকার্য্য অসমবায়িকারণজন্য হয় ইহাই নিয়ম । সুখদুঃখাদির অসমবায়ি- 

কারণ আত্মমনঃসংযোগের আশ্রয়রপেও মন সিদ্ধ হয়। “স্থাদিক' 

অসমবায়িকারণীভূতাত্মমনঃ সংষোগজদ্যং ভাবকাধ্যত্বাং ঘটবং” ইত্যাকারক 
অনুমানের দ্বার অসমবার্িকারণ আত্মমনঃসংযোগের সিদ্ধি হইলে আত্মমনঃ- 

সংযোগ নামক অসমবায়িকারণের আশ্রয় মনেরও সিদ্ধি হইল ইহ বোধিত 

হয়। মনের অথৃত্বে প্রমাণ দেখাইতেছেন-_-“অযোৌগপদ্যাং” ইত্যাদি গ্রন্থের 
দ্বারা। মন অণুপবিমাণ বলিয়াই চাক্ষুষ রাসনাদি জ্ঞানসমূহের অযৌগপদ্য 
অর্থাং এককালে যুগপং উৎপত্তি হয় না ইহা অনুভব সিদ্ধ। যেখানে চক্ষু, 

কর্ণ, নাসিক, রসন! ও ত্বক এই সকল ইন্ত্রিয়ের সহিত উহাদের গ্রাহ্যবিষয়েব 

সম্সিকর্ষ একই সময়ে হইলেও যে ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার মনের সংযোগ হইবে, 

সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা তদ্গ্রান্য বিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর যে ইন্দ্রিয়ের 

সহিত যাহার মনের সংযোগ হয় না, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা তদ্গ্রাহ্যবিষয়ক জ্ঞান 

উৎপন্ন হয় না, তাহাই মন নামে অভিহিত হয় । যদি মন বিতু অর্থাৎ ব্যাপক 

বা পরমমহং পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়। স্বীকৃত হইলে এককালে যুগপৎ চচ্ষুরাদি 

পাচটি ইন্ট্রিয়ের সহিত মনের অসন্নিধান সম্ভব হইত না অর্থাং এককালে যুগপৎ 

চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয় সমূহের সহিত মনের সঙন্নিধান হয় না বলিয়। মনঃ বিত্বু নহে। 

এবং জ্ঞানের অযোঁগপদ্যই মনের বিভ্ত্বে বাধক। এবং মন যদি বিড পদার্থ 

মনোনিরপণম্ ৩২৭ 



বলির! স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আত্মার সহিত তাদৃশ মনের সংযোগ কদাপি 

হইবে না। যেহেতু আত্মা বিভব, মনও বিভব, উভয় বিভপদার্থের সংযোগ 

হয় না, কারণ সংযোগ হইতে হইলে সংযৃজ্যমান্ ছুইটি দ্রব্যের উভয়ে বা 

অন্তরে ক্রিয়া! অপেক্ষিত হয়। বিভুদ্রব্যে ক্রিয়া থাকে না। অতএব 

আত্মমনঃসংযোগের উপপত্তির জন্য মনঃ বিভু বলিয়া! স্বীকৃত হয় না। কিন্ত অণু 
বলিয়া কথিত হয়। বিভুশবের অর্থ ব্যাপক বা পরমমহং পরিমাপণবিশিষ্ট। 
আর সকল মূর্ত পদার্থেই সংযোগ থাকে । যদি বল ইন্ত্রিয়ের সহিত মনের 

সম্বম্ধকালে অদৃষ্ট বিশেষরূপ-উদ্বোধকের বিলম্ববশতঃই অপর ইন্ত্রিয়জন্য 
জ্ঞানের বিলম্ব হয় । এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ দৃষ্টহেতু সত্বেও 
অদৃষ্টবিলম্ববশতঃ কার্ধ্যের বিলম্বত্ব স্বীকারে চক্ষরাদি ইন্দ্রিয় সমৃহেরও অকল্পনা- 
পত্তি। অদৃষ্টবিশেষরূপ উদ্বোধকজ্ঞানের প্রতি কারপরূপে স্বীকৃত হইলে 

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের জ্ঞানের প্রতি কারণত্বকল্পন! অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। 

যদি বল দীর্ঘশঙ্কুলী অর্থাৎ পিষউকবিশেষ ভক্ষপকালে অনেকবিষয়ে মনোযোগ- 

দানকারী সকলব্যক্তির কীভাবে একসময়ে অনেক ইন্ছ্রিয়দ্বার যুগপৎ অনেক 

জ্ঞান উৎপন্ন হয়? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু যেমন পদ্মের শত- 

পত্রভেদস্থলে পত্রগুলির ভেদবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্ষণগত ব্যবচ্ছেদ বা 

ব্যবধান থাকিলেও ঝটিতিকাধ্য সম্পন্ন হওয়ায় যৌগপদ্যের ভ্রমাত্মক বোধ 
উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মনের অতিলাঘববশতঃ ক্ষণিকের মধ্যে চাক্ষুষ, রাসন, 

স্পার্শন প্রভৃতি অনেক ইন্ড্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় অনেক বিষয়কজ্ঞান 

ক্রমিক হইলেও যৌগপদ্য বলিয়! প্রতিভাত হয়। যদি বল যেস্থানে বা যে 
সময়ে মন সন্কৃচিত থাকে, সেই সময়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত মনের 
সম্বন্ধ স্বাপিত না হওয়ায় অনেক বিষয়ক জ্ঞান যুগপদূ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু 

একটি ইব্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগসম্বদ্ধ থাকায় একটি মাত্র জ্ঞান উৎপন্ন 

হয়। আরষে সময়ে মন বিকসিত থাকে, সেই সময়ে চক্ষুরাদি নানা 

ইঞ্দিয়ের সহিত যুগপং মনের সংযোগ সম্বন্ধ স্বাপিত হওয়ায় জ্ঞানসমহের 

যৌগপদ্যভাবে উৎপত্তি হয়। এইরূপে অযৌগপদ্য ও যোগপদ্য এই উভর় 
প্রকারে জ্ঞানের উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ কথা বলিতে পার না। 

মনের দ্রুতগতি ধারণার অতীত । শরীরের মধ্যে এরূপ দ্রুতগতিবশতঃ প্রতীত 

হয় যষে-_যেন মন একই সঙ্গে- যুগপৎ চক্ষুরাদি অনেক ইন্ভ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত 

হইয়াছে । তাহার ফলে উক্ত ইত্জ্িয়সমূহের স্ব-স্ব-গ্রাহাবিষয়ক-জ্ঞানসমূহ একই 

৩২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে । কিন্তু বস্ততঃপক্ষে তাহা হয় না । মন অতি ভ্রুতগতিশীঙ 

হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমহের সহিত মনের সংযোগ ক্রমশঃই হয় এবং এ 
সংযোগের ক্রমিকতায় সেই জ্ঞাতা ব্যক্তির প্রবণতাই কারণ। ইন্জ্িয়গুলির 

সহিত ক্রমশঃ মনের সংযোগ হওয়ায় সমস্ত জ্ঞানও ক্রমশই উৎপন্ন হয় । 

ক্ষণবিলম্বে, অব্যবধানে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় এবং এ ক্ষণ প্রত্যক্ষ গোচর 

ন! হওয়ায় জ্ঞানসমূহের উৎপতিতে যৌগপদ্য ভ্রম হয়। মনের অতিদ্রত- 
গমনই এ অ্রমের কারণ। একশত পল্পপত্র যদি তীক্ষ সৃচ দ্বারা বিদ্ধ হয়, তখন 
মনে হয় যেন একই ক্ষণে যৃগপত বিদ্ধ হইল । কিন্তু বস্ততঃ বা বস্তস্থিতি অবধান 

করিলে বোধিত হয় যে একটির পরই একটি বিদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু এই ক্রম 

আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না। অতএব জ্ঞান অযৌগপদ্যই হয়, 
জ্ঞানের যৌগপদ্যপ্রতীতি ভ্রম বলিয়্! স্বীকৃত হয় । বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_মনের 

অনেক অবয়ব ও তাহাদের বিনাশ প্রভৃতি গৌরব হয় বলিয়! লাঘববশতঃ মন 

নিরবয়ব ও অগ্ুন্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত বা কল্পিত হুইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 

আত্মার মত মনও নিরবয়ব এবং নিত্যদ্রব্য । জ্ঞানের অযোগপদ্যদ্বারা যেমন 

মনের অথৃত্ব সিদ্ধি হয়, সেইরূপ জ্ঞানের অযৌগপদ্যই মনের বিস্বৃত্বের বাধক । 
মনের পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে প্রদশিত হইল 1 ৮৫ ॥ 

সিদ্ধান্তমৃক্তাবলীতে দ্রব্যপদার্থের সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল ॥ 

মনোরিগণম্ £হ৯ 
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অথ নুললিতমূ । 

পথ ঈল্যাসিলা বঘা লিবৃঁজা লিচ্কিনা মুলা: | 
কর্ণ হ: অহাবাল্লী ঘবমঘহলনম।।4।। 

রী যুহব্থ জ্ম্ব ঈী মুল ঘুঘা জমী । 
অমমাঘিজ্নাঁ মানলান্ব হারবী জুত্তস্াহদীওদি  ॥৫৩।। 
হবস্দুল মৃতা: অন্ন লিলি: ঘহি্ধীজিলা: | 
অঁঘাহিস্ব বিমাবাল্ন ভমনীনাঁ মুগী মল: 14৫01 
অনীমগ্ৰ নিলালগ্ অঁভ্সা ভ্িত্রাবিকাংঘা । 

ভিঘৃঘন্কুলাহন: ₹ন্রববংনক্ষা্সিলা বুল: 1148 

বিশ্বনাথ দ্রব্যপদার্থ নিরূপণ করিয়। গুণপদার্থ নিরূপণ করিতেছেন-_ 

“অথ ভ্রব্যাত্রিত1” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। অথ-_তাহার পর অর্থাং প্রথম পদার্থ 

দ্রব্য নিরূপণ করিয়। দ্বিতীয় পদার্থ দ্রব্যাশ্রিত গুণের লক্ষণ ও তাহার বিভাগাদি 

পরিচয়ের বিষয় বলিতেছেন। দ্রব্য শব্দটি যেমন পারিভাষিক তেমনি গুণ 

শকটিও পারিভাষিক। বৈশেষিকসনম্মতগুণের সংখ্যা চবি্বিশট। যদিও 

বৈশেষিকসৃত্রে গুরুত্ব ও দ্রবত্বাদি সাতটি গুণের বিষয় কখিত হয় নাই, তথাপি 
এ সুত্রগুলির মধ্যে নান৷ প্রসঙ্গে উক্ত সাতটি গুণের কথা অভিহিত ব] বল্সিত 
হইয়াছে । গুণসমূহ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া! গুণ পদার্থকে 
দ্রব্যাশ্রিত বল। হয়। কিন্ত সকল গুণ সকল দ্রব্যে থাকে না। যেমন 

পৃথিবীতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ থাকে, কিন্তু উক্ত রূপাদিগুণচতুষঁয় আত্মাতে 
থাকে না। আত্মাতে জ্ঞান, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ছেষ, প্রধত্ব, ধর্ম, অধর ও ভাবনা 
গুণ থাকে । কিন্তু পৃথিবীতে এ গুণসমূহ থাকে না। কোন্ গুণ কোন্ দ্রব্যে 

থাকে, দে কথ! সাধর্শ্য-বৈধর্থ্য প্রকরণে পূর্বের বল! হইয়াছে । যেমন গুণ 

পদার্থে গুণ ও ক্রিয়। থাকে না, সেইরূপ গুণ ও কর্মে সামান্য, বিশেষ, সমবায় 
ও অভাব থাকে না, এই সকল গুণ ও কর্মকে যেমন নিণ ও নিক্ত্িয় বলা 
হয়, সেইরূপ সামান্তাদি পদার্থও নিগু“ণ এবং লিক্ক্রিয় বলিয়া! অভিহিত হয় । 

ঠঠও ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবর্সী 



“দ্রব্যকর্মভিন্নতবে সতি সামান্যবান্ গুণঃ” এইটি গুণের লক্ষণ-_ 192010100. 

ষে পদার্থটি দ্রব্য ও কর্ম হইতে ভিন্ন হইয়া জাতিবিশিষ্ট হয়, সেই পদার্থটি গুণ 

বলিয়া! কথিত হয় । গুণ লক্ষণটি এইভাবে কথিত হওয়ায় গুণের লক্ষণ হইতে 

দ্রব্য ও কম্ম পরিত্যক্ত হইল এবং “জাতিবিশিষ্$” এই কথা বলায় সামান্ত, 

বিশেষ, সমবায় ও অভাব পরিত্যক্ত হইল। উক্ত গুণলক্ষণে “দ্রব্যকণ্মভিন্নত্ে 

সতি” এই সত্যন্তদল নিবেশ করায় উক্ত লক্ষণটি ভেদাভেদ ঘটিত হওয়ায় 

গৌরবদোষ হয়। লঘু লক্ষণ__“গুধত্বরজাতিমান্ গুণঃ” গুপত্বজাতিবিশিষট 
পদার্থই গুণ বলিয়া অভিহিত হয়। গুণত্বজাতি সকল গুণে থাকে এবং গুণ 

ভিন্ন পদার্থে গুণত্বজাতি থাকে না । গুণনিষ্ঠাসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে 
গুণভ্জাতিসিদ্ধ হয় । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব, গুরুত্ব, স্তরে 

ও বেগ এই গুণসমৃহ মৃর্তদ্রব্যে অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনে 
থাকে বলিয়া! এ গুণগুলি মূর্তগুণ বলিয়! অভিহিত হয় । ধর্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা, 

শব, বৃদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ত এই সকল গুণ অমৃর্ত পদার্থে অর্থাং 

আত্মা ও আকাশে থাকে বলিয়। এ সকল গুণ অমূর্তগুণ বলিয়া অভিহিত বা 

কীণ্তিত হ্য়। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্, সংযোগ ও বিভাগ এই সকল গুণ 

মূর্ত ও অমূর্ত এই উভয়বিধ দ্রব্যে অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বাম, আকাশ, 
কাল, দিক ও মনে থাকে বলিয়। উক্ত গুণসমূহ মূর্ত ও অমূর্ভ গুণ বলিয়্। 
কথিত । সধোগ, বিভাগ, দ্বিত্বাদিসংখ্যা ও দ্বিপৃথকৃত্বাদি গুণগুলসি অনেক 

দ্রবাকে আশ্রয় করিয়। থাকে । অর্থাৎ সংযোগ ও বিভাগ নয়টি দ্রব্যেই 

থাকে । দ্বিত্বাদিসংখ্যা উক্ত নয়ট দ্রব্যের মধ্যে প্রকরণানুসারে সেই সেই 

দুইটি দ্রব্যে থাকে । এবং ত্রিত্ব ও চতুষ্্াদি-সংখ্য! প্রকরণানুসারে সেই সেই 
দ্রবাত্রয় ও দ্রব্যচতুষ্টয়ে থাকে । এইভাবে সর্বত্র বুঝিতে হইবে । 

যেমন গুণের আশ্রয়ভূতপদার্থ দ্রব্য হয়, সেইরূপ গুণের আশ্রয় গুণও হয়। 

যেমন “একটি রূপ” এই কথা বলিজে রূপে একত্ব সংখ্যা আছে এইরূপ বোধিত 

হয়, সতরাং “গুপবত্বং দ্রব্যত্বং” এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। গুণে গুণ 
একার্থ সমবায় সম্বন্ধে থাকে । তথাপি গুণ বৃতিগুণ এইরূপ স্বীকার করিলে 

অনবস্থাদোষ হয় এবং গুণবৃতিগুণ একথা স্বীকৃত হইলে আশ্রয়ভূতগুণকে 

আশ্রিত গুণের সমবায়িকারণ বলিয়। স্বীকার করিতে হয় । দ্রব্যই সমবার়ি- 

কারণ বলিয়। গণ্য হয়, অন্য পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না। অতএব আশ্রয়তৃত 

গুণকে সমবায়িকারণ বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত গুণকে দ্রব্য বলিয়া স্বীকার 

গুণনিরূপণম্ ৩৩১ 



করিতে হয়। এই সকল আপত্তির জন্য গুণবৃতিগুণ একথা স্বীকৃত হয় না। 

গুণ কেবল দ্রব্যেই থাকে ॥ ৮৬৮৯ ॥ 

ন্যনিক্ধতয হাজান্ নিনযলি--অধীব্সাহিনা । মুত্র জালী চি নানলিলিনিন্, লম্ম- 

জল্মিল্ন ভ্বানাল্যতলি আা দ্ভাআালা, ভান্িছ্ছিতম্দলিক্ষিললা, লিহ্জক্িললক্কাব্তালাঘা 

অভ্বচলান। ন ছি কনবাহিক ভুলা তা লঙ্গানভ্টহিচ্ধা, লনুলালিহিডিইহান্থুতিবানু। 
ভালহন্তত্তুনি হাত্যন্তুলত ক্ষিস্তিহ্ আাহ্যম্, লন ঘুজততলিলি । লল্যা্গিলাহলি। অব্দি 
পজ্যাদিলব্ৰ নল ভহাজম্, হছম্দতালবিজ্যাী ব্বখাদি লভ্যহ-ন্যানক্চলালভষ্টহচ্ছ- 

অলামিজআালিনতত্র লহ্খবঃ। অত্লিষ্থিতুজত্ন জত্যতঅত্ঘাদক্কলাতক্ত্ক লনা ম্ 

মুমালামিতি | ল্যত্ত কলম আা ন লভ্যন্যানক্ষবাঅন্টউহ্ল, ববানাকী লভ্যক্ঘতীহ- 

মানান। নহমহ ভাদাল্যআাহ্কি ঘা ল আলিহিলি লহুন্তুহাত: । নিয্আইলি | 

ঘবাণি নিহত ভ্ললহানদি খাণি আমাল্যবভবতি কলল্যিতন ন্ব জলি নিযু'আতন 

শ্রীছ্ঘমূ। জাহআনীলাঁ ন আানাল্ঘতত্ জকতী নল ককনাল্যিততম্, লজ্যভ্য ল লিযু আহললিলি 
ঘঙ্গ লালিভ্যামি: | নিচিঙ্গঘা হলি হলন্বণন্রধনম্, লত্তু তহাআম্, বাবলাহাললিভ্যাচবী: | 
কঘলিলি। লব থলি । দীন ভি বিভখাঘক্ী5তুঘলহাতীঘ: । ভ্াযুঙ্জা ছলি। অনূর্ধান্ত ল 
র্নল্ন হুর: । ভঙ্থাজল্ন্ লানহ্ল্যাল্যতন্বম্ হললস5ঘি। শমূর্নহুজা হলি । নূরীন্ত ল 

অর্থলন হুর: । ভমধমামিলি। দূলানূজঘুগা হধ: ॥4৫-৫৫।। অনন্চাঙ্গিলা হলি । 
অঁঘীব-লিমাব-জিতার্ীনি লিগ্কত্বীনি। লিবন্-্যন্তুচ্াহিক গ্গি-ন্ত্ত্যাহিনুলীলি 

শ্রীভ্যম্ ॥৫ৎ॥ 
গ্রন্থকার দ্রব্যনিরূপণ করিয়। গুণনিরূপণ করিতে প্রবৃত হইয়াছেন-__-“অথ" 

ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার। যদি বল গুণ ও গুপত্ব এই দৃইটিই সিদ্ধ বস্তু, কেবল গুণত্ব- 

জাতিবিষয়ে সংশয় আছে । সংশয়ের কারণ হইল মীমাংসকদের মধ্যে এক 

সম্প্রদায় বলেন--গোঃ” এই পদের দ্বারা আকৃতি বোধিত হয়। গরুর 

অবশ্নবসংস্থানই আকৃতি বলিয়া কথিত । আকৃতি দ্বারাই জানিতে পার] যায় 

যে এই প্রার্ণীটি গরু না অশ্ব । যেব্যক্তি গো ও অশ্থের আকৃতির ভেদ জানে 

না, সেই ব্যক্তি কখনই বুঝিতে বা জানিতে পারিবে না যে-_এইটি গে! না 

এইটি অশ্ব । গোৌঃ এই শব্দ শ্রবণ করিয়। শ্রোতার অন্তরে গরুর আকৃতিই স্থতি- 

রূপে জাগরিত হয় । অতএব আকৃতিই “গো$” পদের অর্থ। তথাপি গোত্ব- 

জাতিকে গো শবের অর্থ বলিয়! স্বীকার করিলে লাঘব হয় । গরুর আকৃতি- 

জ্ঞান প্রকারান্তরেও উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া! আকৃতিকে গো শবের অর্থ 

বিবার প্রয়োজন নাই । 

৩৩২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



গ্রন্থকার গুপত্ব জাতি বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন--দ্রব্য ও কর্ম ভিন্ন 

হইয়! জাতিবিশিষ্ট যে পদার্থ, সেই পদার্থ বৃত্তি যে কারণতা আছে, সেই 

কারণত। কোন ধর্ম দ্বারা অবছিন্ন (10665117)1060 বা [.170)1069) বজিতে 

হইবে। যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন কারণতা স্বীকার করিলে কারণতা লক্ষণের অসম্ভব 

দোষ হয়। এবং কারণতার নিরবচ্ছিন্নত্ব স্বীকারে কাখ্যত্বাবচ্ছিন্নের নিয় ত- 

কারণের অনিয়ম্যত্বাপত্তি। যথা দ্রব্যারস্ত কাধ্যের অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণে, 

দ্রব্যাধিকরণে বর্তমান অভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদ কধর্মবিশিষ্টরূপ 

কারণের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন। কারণের লক্ষণটি এইভাবে ন। বলিয়া 

দ্রব্যাধিকরণে বর্তমান অভাবের অপ্রতিযোগী পদার্থ ই কাধ্যের প্রতি কারণবূপে 

স্বীকৃত হইলে ঘটসামান্যের প্রতি দগুসামান্ত কারণ ইত্যাদিস্থলে ঘটারস্তের 

অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে ঘটাধিকরণে বর্তমান অভাবপদদ্বারা কোন একটি বিশেষ 

ঘটাধিকরণে বর্তমান কোন একটি বিশেষ দণ্ডাভাব গৃহীত হয়, অপর সকল দণ্ড 

উক্ত অভাবের প্রতিযোগী হয় । এইভাবে চালুনীন্যায়ে সকল দণ্ডই ঘটাধিকরণে 

বর্তমান অভাবের প্রতিযোগী হয় ; কিন্তু অপ্রতিযোগী ন। হওয়ায় ঘটের প্রতি 

দণ্ডের কারণত্বানুপপত্তিরূপ অসম্ভব দোষ হয়। এইজন্য কারণের লক্ষণে 

“অপ্রতিযোগী” এই অংশ নিবেশ না করিয়। তাদৃশ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক 

ধর্্মবত্বরূপে কারণের লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে । এখানে দণ্ডত্ব হইল 

ঘটনিষ্ঠকার্য্যতানিরূপিত দগুনিষ্ঠকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম । এইভাবে সর্ববত্তই 

কারণত। কোন একটি ধর্শের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় । নিরবচ্ছিম্নকারপণত্বস্বীকারে 

কারণত! লক্ষণের অসম্ভব দোষ হয়। অন্যনানভিরিক্তদেশবৃতি ধর্ম অবচ্ছেদক 

বলিয়। পরিগণিত হয় । রূপত্বাদি দপািবৃত্িত্বরূপে নুযুনদেশবৃত্তি করে বলিয়। 

গুণনিষ্ঠকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম হয় না। এবং সত্াও গুণনিষ্ঠকারণতার 
অবর্ছেদকরূপে গণ্য হয় না, যেহেতু সত! ভ্রব্য-কম্মবৃত্তিত্বরূপে অধিকদেশে 

বর্তমান করে বা থাকে । অতএব চব্বিশটি গুণে অনুগত বর্তমান কোন একটি 

ধর্ম গুণনিষ্ঠকারণতার অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয়, অনুগত তাদৃশ ধর্মই হইল 
গুণত্ব। দ্রব্যাশ্রিত ইতি । যদিও যে পদার্থটি দ্রব্যে থাকে, তাহাকে গুণপদার্থ 

বল! হয় না । কারণ কণ্ম এবং জাতি ও দ্রব্যে থাকে বলিয়া! উক্ত গুণ লক্ষণের 

কর্ণ ও জাতিতে অতিব্যাপ্তি হয় । তথাপি ভ্রব্যত্বের ব্যাপকতাবচ্ছেদক অর্থাং 

দ্রব্যত্ব সমানাধিকরপীত্বৃতাত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সতা- 

ভিন্নগুণত্বজাতি, তাদ্বশজাতিমত্ব ব৷ গুণত্ববত্বই ভ্রব্যাপ্রিতত্বশকের পারিভাষিক 
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অর্থ বিবক্ষিত। দ্রব্যত্বের ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম হইল গুপত্ব, গুণত্ববত্ব সকল 

গুণে থাকে বলিয়া গুণলক্ষণের সঙ্গতি হইল । এখানে গুণত্ব সমবায় সম্বন্ধে 

দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্মরূপে গৃহীত হইবে । যদি সকল দ্রব্ত্বাধিকরণে 
সমবায়সন্থন্ধে দ্রব্য থাকিত, তাহ হইলে দ্রব্য, দ্রব্যত্ববাণপক হইত এবং তাদৃশ- 

ব্যাপকতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্ব হইতে পারিত । কিন্ত দ্রব্তাাধিকরণে আকাশ, কাল, 

আত্মা ও দিকে সমবায় সম্বন্ধে কোন দ্রব্য থাকে না বলিয়। দ্রব্য যেমন দ্রব্যত্বের 

ব্যাপক হয় না, সেইরূপ দ্রব্যত্বও দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদকধর্ম হয় না, যেহেতু 

প্রব্ত্বাধিকরণে আকাশাদিতে সমবায়েন দ্রব্য নাস্তি। কর্ম নাস্তি 

ইত্যাকারক অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্ব ও কর্খ্ত্ব হয়, 

অনবচ্ছেদক হয় না। এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন--দ্রব্ত্ ও কর্্ত্ব 

দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম হয় না, যেহেতু গগন, কাল, দিক্ ও আত্মাতে 
সমবায়সন্বন্বে কোন দ্রব্য এবং কোন কর্ম থাকে না। স্ব স্ব-এর ব্যাপক হয় 

এই নিয়মানুসারে দ্রব্যত্বের ব্যাপক দ্রব্যত্ব হয়, সৃতরাং দ্রব্যত্ব বাঁপকতাবচ্ছেদক 

হইল দ্রব্যত্বত্ব, এবং সামান্ত দ্রব্যত্বের ব্যাপক বলিয়। দ্রব্যত্বব্যপকতাবচ্ছেদক 

সামান্যত্বাদি। কিন্তু ভ্রব্যত্বত্ব ও সামান্তত্বাদি জাতি নহে বলিয়। তাদ্বশজাতিমন্তব 

পদের দ্বার! দ্রব্যত্ব ও সামান্যাদি গৃহীত হইল ন1। সুতরাং দ্রব্যতে ও সামান্যা- 
দিতে উক্ত পারিভাষিকগুণলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। নিগু“পা ইতি । 

যদিও গুণশূন্বত্ব কর্ম, সামান্য, সমবায়, বিশেষ ও অভাবে থাকে । তথাপি 
সামান্যবিশিষ্ট হইয়া! কর্মাভির্ন যে গুণশুন্য তাদৃশ গুণশৃন্যতই নিগুণত্বপদের 
বিবক্ষিত অর্থ। সামান্য, সমবায়, বিশেষ ও অভাব সামান্তবিশিষ্ট নহে, এবং 

কর্মে কর্ম ভিন্নত্ব থাকে ন! এবং দ্রব্যে গুণশূন্ত্ব থাকে না। সুতরাং দ্রব্যে ও 

কর্ম গ্রভৃতিতে উক্ত পারিভাষিক নিগু“পরূপ গুপলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। 

“নিক্রিয়াগুণাঃ” এখানে নিষ্কিয় পদটি গুণের স্বরূপবাচক, লক্ষণের ঘটক নহে। 
নিজ্কিয় অর্থাৎ ক্রিয়াশূন্ত। ক্রিয়াশূন্যত্বই গুণ এইরূপ গুণলক্ষণ স্বীকৃত হইলে 

আকাশ, কাল, দিক ও আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হয়। বেগইতি । বেগ শবের 

দ্বার! স্থিতিন্থাপক-সংস্কারও উপলক্ষণ করিতে হইবে। মূর্ভগুপাইভি। মূর্ত 
শবের অর্থ অপকৃষ্টপরিমাণবিশিষ্ট । অপকৃষ্ট শবের অর্থ ক্ষুদ্র । রূপ, রস, 

গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরদ্ব, গুরুত্ব, স্নেহ ও বেগ অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক সংস্কার এই 

গুণসমুহ মূর্ভপদার্থে--ক্ষিতি, জল, তেজ, বায় ও মন এইসকল মূর্ভ দ্রব্যে থাকে 

বলিয়া ইহাদিগকে মূর্ভগুণ বলে। এই মূর্ভগুপসমূহ, আকাশ, কাল, দিক্ ও 

৩৩৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কার়িকাবলী 



আত্মা এই অমৃ্তদ্রব্যে থাকে না। নুতরাং যে গুণগুলি অমূর্ত ভ্রব্যে থাকে না 
সেইসকল গুণ মৃর্তগুণ বলিয়! কথিত এবং যেসকল গুণ মৃর্ভ্রব্যে থাকে না সেই 
সকল গুণ অমূর্ত গুধ বলিয়! অভিহিত হয় + উভয়েষামিতি। সংখ্যা, পরিমাণ, 

পৃথকৃত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণসমূহ মৃত্ত ও অস্ুর্ভ উভয্লবিধ ভ্রব্যেই 

থাকে ॥৮৬-৮৮৫ অনেকাশ্রিতা ইতি! সংযোগ, বিভাগ, দ্বিত্বাদি সংখ্যা এই 

গুণসমূহ দুইটি দ্রব্যে থাকে । ত্রিত্ব তিনটি পদ্দার্থে এবং চতুষ্বাদি চার প্রভৃতি 

পরন্দার্থে থাকে 1৮৯1 

আন: হীমা মুগা: অন নবা নেন: | 
বুব্রদাবিমত্ক্ শহাল্লা: জন: জাজিতিক্বীরন: |২০।। 
জন্-মানলা-হাজ্ছা অমী নহীষিক্ানুলা:। 
অভযাত্্নিতলাল্তী হনীওবাবিজ্িক্িবতা |২$॥ 
যুহ্ত-বনী জামাল্সযূা হরি সন্কীভিলা: | 
অভ্ানিদতআাল্তী বনতল হই হন ২২) 
ঘি নু ভ্রীল্রিঘ-য়াইা ; অথ জ্বজল্নি-হাভ্বন্ধা: | 
নাজ বঈল্রিঘ-যান্া ; মুহতলাত্ছ-লানলা: |২২)। 
জবীল্রিযা, নিমূলাল্ত ই জুলহীমিন্কানুআা: 
অন্কাবআ-মুীল্দল্লা হন বহিষ্ষীজিলা: ২৬ 
অঘান্ধআক্তু তহাল্তা বরবত্নজ্ অানিঘনূ। 

ি-বন-মুজজন্ক-বুঘকৃতব-নবিলাঘকমূ 18৭ 
ভ্নিলিজ্াঘন্ধ হজ্দ হবু: ন্ধাংগা-নুলীভুনা: | 
অঁঘীবাম্ব নিমামাস্র ঈমাহন্নব নত কষলীআ: ১৪ 

অবশিষ্ট গুপসমৃহ অর্থাং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, একত্ব, পরিমাণ, একপৃথকৃত্ 
অর্থাৎ এই বন্তটি এ বস্ত হইতে পৃথক্ এতাদৃশ বৃদ্ধিবিষয়ত্ব, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, 
সুখ, হুঃখ, ইচ্ছা, প্রযড়, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, ্পেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শবা এই গুণগুলি 

এক একটি পদার্থে বা ভ্রব্যব্যক্তিতে খাকে। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্েষ, যত, 
রূপ, রম, গন্ধ, স্পর্শ, প্লেহ, সাংসিদ্ধিক-__ভাবজাত দ্রবত্ব, অদৃষ্ট, ভাবন। ও 
শব এই সকল গুণ বিশেষ অর্থাং ব্যবচ্ছেদক- অপরের ভেদবোধক গুণ বলিয়া 

অভিছিত। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, 
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নৈমিত্তিক-কারণজন্ত ড্রবন্ধ গুরুত্ব ও বেগ এই গুপসমৃহ দ্রব্যের সামান্ত-- 

সাধারণ গুণ বলিয়া! কথিত । সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 

পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ত ও প্লেহ এই সকল গুণ চক্ষু ও ত্বক এই দুই ইঞ্জিয়ের 

প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব এই পাঁচটি গুণ এক একটি 

চক্ষুরাদি বহিরিজ্রিয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় বলিয়] গণ্য । গুরুত্ব, অদৃষ্ট ও 

ভাবনাখ্যসংস্কার এই তিনটি গুণ অতীন্তিয় অর্থাং চক্ষরাদি বাহোঞ্জিয়ের 

প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় নহে । বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছ1, ছেষ, প্রযত্র, ধর্ম, অধরা, 

ভাবনাখ্যসংস্কার ও শব- ইহার! বিভূপদার্থ-আত্মা ও আকাশের বিশেষগ্ুণ 
বলিয়া অভিহিত। বিভুপদার্থ আত্মা ও আকাশের উক্ত বিশেষগুণসমূহ 

কারণগত গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয়া এ গুণগুলি অকারণগুণোতপন্ন 

বলিয়া কীত্তিত বা কথিত হয়। যেহেতু আত্মা ও আকাশ নিত্যপদার্থ বলিয়। 
কোন বস্ত আত্মা ও আকাশের কারণ হইতে পারে না। অতএব আকাশবৃতি 

শব ও আত্মবৃতি বুদ্ধি প্রভৃতি বিশেষগুণসমূহ স্বাশ্রয়-সমবার়ি-কারণে-সমবেত 

গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না । আর যে সকল গুণ কারধ্যেরসমবায়িকারণগত গুণ 

হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সকল গুণ কারণগুণোতপন্ন বা কারণগতগুণজন্য বলয় 

কথিত হয় । যেমন অপাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবস্ব, স্লেহ, বেগ, গুরুত্ব, 

একপৃথকৃত্ব, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার এই গুণসমৃহ স্বাশ্রয় সমবার়িকারণে 
সমবেতগুণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়৷ উহার] কারণ-গুপোতপন্ন বা কারপগত- 

গুণজন্য বলিয়া কথিত। সংষোগ, বিভাগ ও বেগ এই তিনটি গুণ বিষ্ত ক্তিশ্ন। 

হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার] কর্মজন্য গুণ বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ৯০-৯৬ ॥ 

অল: হীমা্ছলি। কঘহবধালপরহনহীক্ক-নবিদাখীজদৃখক্ছ-ঘহতাদহত-ঘুতি-স্তত্- 
ভু উল্ভা-ব্র অ-সযল ঘৃতত-নত-হনহ-অহক্কাহাহ্তে ছাতা হতর্থ: । জুতধান্থীলি। জুত্তি- 
ভ্তত্ব-হউিজ্ভা-জ নসযলা হত: | হ্দহান্লাহলি । কণ-হব-বাল্ণ-ভ্নহাঁ হত্রখ: । 

নী হনব । অহীনিক্চা ছলি। লিহীমাত্ত নহীনিক্ষা:, কনা তক, নিহীমহুগা হতরশঁ: | 
অহমাহিবিলি । অঙ্যা-ঘহিনাআ-দৃঘক্তঅ-ভঘীবা-নিলাব-ঘবক্ত্রানহআনীত্যরবঃ। 

হ্রীল্ছিবিলি । ্ যঞ্ুমাত্তম্থাগনি সঙ্থসঘীযকআান। আজাতি। কদান্থীনাঁ দ্বঞ্যাছি- 
সাঙ্কাতান্। নিনুলাদিলি | অ্ত্ি-গ্তত্-তইীভ্ভা-ত ন-সবকা-মন্দাথিল-নামলা-বাভ্বা 

হয: । অন্ষাহতীলি। ক্ষাজযুধীল কাহ্য ই হুজা ওলুনাহান্র ব ভ্যালু -হৃতযন্ধা 
কাযাহ্যী অহযল্ধী। জুহদাহযভ্ত ন হো :) আল্দাই: জ্যাহসালামাহু, 1৭০-ৎ৯। 

লদান্তজাভিিল্রি। ঘান্কুজন্কদাীনা চ্ছাতস-যুস-ুজন্ষানালাহ আনাক্জা 

৩৩ ভাষাপরিচ্ছদ ও কারিকারন্্ী 



হত্তুম। লরখানিঘম্» অনান্ছজম্ । খীষ্ষকলণি শরী্যমূ | অঁতীবাষলি । জ্যী- 
জল্যত্র ঘত্বণি ল ভ্বাঘচ্য ; ঘতাহাললিজ্যা নী: অঁবীঘজ-ভ্ঁঘীী5ত্যাঘিহম্ম, লগা দি 
ক্ক্মঅন্যনজিযুতজতভ্যাংঘজানিলং মবীচঘনূ। হৃ্বলন্ঙ্গা দিভজাম্ ॥৭৭-ৎৎ॥। 

অতশেষা ইতি। অনেকাশ্রিত গুণ হইতে অবশিষ্ট সকল গুণ অর্থাৎ রূপ, 

রস, গন্ধ, স্পর্শ, একত্ব, পরিমাণ, একপৃথকৃত্ব-এই বস্তটি এ বস্ত হইতে পৃথক্ 
এতা দৃশ জ্ঞান বিষয়ত্ব, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ছেষ, প্রযত্র, গুরুত্ব, 

দ্রবত্ধ, স্লেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শব এই সকল গুণ এক একটি দ্রব্যে থাকে। 

বৃদ্ধ্যাদি। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রষত্র এবং স্পর্শান্ত অর্থাং রূপ, রস, 
গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, দ্রব্য_ দ্রবত্ব, অদ্বষ্ট, ভাবনা ও শব্দ ইহার! বিশেষগুণ অর্থাং 

বিশেষ-_ব্যবচ্ছেদক অর্থাৎ অপরের ভেদবোধক গুণ বলিয়৷ কথিত । বিশেষই 

হইতেছে বৈশেষিক । স্বার্থে ঠক্ প্রত্যয় হইয়াছে । যে গুণসমৃহ স্বাশ্রয় ভুত 
পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে ব্যবচ্ছেদ করিয়1 দেয় সেই সকল গুণ বৈশেষিক 
গুণ নামে অভিহিত হয়। সংখ্যাদি ইতি। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, 

বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ধ ও স্লেহ এই নয়টি গুণ চক্ষুঃ ও তকৃ এই দুইটি 
বহিরিক্ড্রিয়ের প্রতাক্ষ যোগ্য বিষয় বলিয়। প্রত্যক্ষ হয়। বিভুদিগের ইতি। 

বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ছেষ, প্রযত্, ধন্ম, অধর, ভাবনাখ্যসংস্কার ও শব এই 
সকল গুণ বিভুপদার্থ__ আত্মা ও আকাশের বিশেষণ্ডণ। এই বিশেষগুণগুলি 

কারণগত গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয়া ইহাদিগকে অকারণগুণোতপন্ন ব। 

অকারণগুণজন্য বলে। যেহেতু কোন পদার্থ আত্মা ও আকাশ এই বিস্বু- 
পদার্থের কারণ হয় না বলিয়! বুদ্ধি প্রভৃতি গুণসমৃূহ দ্বাশ্রয়সমবারিকারণে 
সমবেত গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না। এইজন্য বিভুপদার্থ আকাশ ও আত্মার 
উক্ত গুপসমৃহ অকারণগুণোৎপন্ন বলিয়। কীত্তিত হয় । যে সকল গুণ কারণগত 
গুণ হইতে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ স্বাশ্রয়সমবায়িকারণে সমবেত গুণ হইতে 

কাধ্যতূত বস্ততে উৎপন্ন হয় সেই গুপসমুহ কারণণুপোৎপন্ন বলিয়! অভিহিত 

হয়। যেমন অপাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবত্ব, স্নেহ, বেগ, গুরুত্ব, এক- 

পৃথকৃত্ব, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপকসংস্কার এই সকল গুণ স্বাশ্রয় সমবায়িকারণে 
সমবেত গুণ হইতে কার্ষ্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহারা কারণগুণপূর্ববক বা 

কারণগতগুপণোতপন্ন বা কারণগতগুণজন্য বলিয়া! অভিহিত হয় | এই রূপাদি 

কারণগুণোংপন্ন গুণের বিষয় পরে কথিত হইবে । বুদ্ধি প্রভৃতি বিভ্ৃবৃত্তি উক্ত 

গুণসমূহ কারণগুণপূর্ববক অর্থাং কারপগতগুপজন্য নহে, যেহেতু বিভব 

গুণনিরূপণম্ ৩৩৭ 

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/৬৭-২২ 



আত্মা ও আকাশের কোন পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না ॥ ১০-৯৪ ॥ 

অপাকজান্ত ইতি। পাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবত্ব, স্নেহ, বেগ, 

গুরুত্ব, একপৃথকৃত্ব, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপকসংক্কার এই পাকজগুণসমূহ 
স্বাশ্রয়-সমবাযপ্লিকারণে সমবেত গুণ হইতে কার্ম্যে উৎপন্ন হয় না বলিয়। কারণ- 

গুপপূর্ববক অর্থাং কারপগতগুণোতপন্ন বা কারণগুণজন্য বলিয়া কথিত হয়, 
কিন্ত উহার! অকারণগুপণোৎপন্নগুণরূপে কথিত হয় না, এই নিমিত্ত অর্থাৎ 

কারণগতগুপণোৎপন্ন-গুণের ব্যবচ্ছেদের জন্য “অপাকজ” এই বিশেষণ কথিত 

হইয়াছে । যেহেতু অপাকজগুণ কারণগতগুণজদ্ হয়, আর পাকজগুণ অকারণ- 

গুণজন্য হয় ইহাই উহাদের পার্থক্য বা বৈলক্ষণ্য বা ভেদ। দ্রবত্ব তথাবিধ 

অর্থাং অপাকজ--স্বাভাবিক বা সাংসিদ্ধিক বলিয়! গণ্য। একত্বসংখ্যাও 

কারণগতগুণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয় কারণগুণপূর্ববক বা কারণগুণজন্য বলিয়া 
কীতিত হয়। 

ংযোগশ্চেতি । কার্ষ/মাত্রের প্রতি ক্রিম! হেতু হয় খপিয়৷ কর্মাজন্/তু যদিও 

সাধর্ম্য বলিয়! পরিগণিত নহে, যেহেতু ঘটাদি কর্মজন্য বঙগিয়! ঘটাদিতে 
অতিব্যাপ্তি হয় এবং সংযোগজন্য সংযোগে কর্মজন্যত্বের অভাব থাকায় 

সংযোগজসংযোগে অব্যাপ্তি হয় । তথাপি কম্মজন্যবৃত্তি-গুণত্বব্যাপ/জাতি মতই 

কর্মজন্যত্ব শব্দের পারিভাষিক অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে। কর্ণ্মজন্যত্ব শব্দের 

এতাদৃশ পারিভাষিক অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায় ঘটাদি কম্মজন্য হইলেও কর্মাজন্য- 

ঘটাদিরৃতি রূপাদি-গুণনিষ্ঠ-গুপত্বের ব্যাপ)জাতি রূপত্ব রসত্বাদি, তাদ্বশরসত্বাদি- 

জাতিমত্ব ঘটাদিতে থাকে না বলিয়! ঘটাদিতে উক্ত অতিব্যাপ্তি হইল ন1। 

এবং সংযোগজন্য সংযোগে কর্মজন্বাত্ব না থাকিলেও কর্মজন্যবৃত্তি-গুপত্বব্যাপ্য- 

জাতিসংষোগ্ত্ব উক্ত সংযোগে বর্তমান থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। এইভাবে 
অন্স্থলেও বৃঝিতে হইবে ॥ ৯৫-৯৬ | 

হমহাল্তি-নবিমাতা-ঘৃঘন্ত-নহাক্ । 
মবববমনাঘিতলঘ লহীমিক যুগী ॥ইও॥ 
জান: হসালিলিঅহমুচ্-অহা-যুহমী: | 
নামান ঈ্লনতজন্ন অযীবাহিন্ত্ থা 11। 
ন্রিঘব কাবত্ব হযাহঘ সাইহিন্ধী অনল 
নহীমিক্ষী নিষুনূজ: অঁমীনাহিন্র্ধ থা ॥ই॥ 

৩৩৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরিমাণ, একত্ব, পৃথকৃত্ব, স্েহ ও শক এই সকল গুণ 

অদমবায়িকারণ। বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রষড়, ধর্ম, অধর্মা ও ভাবনাধ্য 

সংস্কার এই আত্মার বিশেষ গুণসমূহ নিমিত্তকারণ । উষ্/স্পর্শ, গুরুত্ব, বেগ, 

দ্রবত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণগুপি অসমবায়িকারণ ও নিমিত্কারণ। জ্ঞান, 

সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রষত্র অদৃষ্ট-ধর্মা, অধর্ম, ভাবনাখ/সংস্কার এই বি 

আত্মার বিশেষ গুণ সকল আর বিভু আকাশের বিশেষগুণ শব্দ এবং সংযোগ ও 
বিভাগ এই সমস্ত গুণ প্রাদেশিক অর্থাং অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়৷ পরিগণিত 

হয় ॥ ৯৭-৯৯ ॥ 

জ্সহাদ্বিনি ( জ্রহীওসানুস্মীলাল্তা: )। হৃক্দ্বখন্্ইত্যস হঅসত্ঘঘভ্য সংখীন্ষ- 

লল্তযাইল্তত দৃখক্ততত্্ সাঙ্ঠাম্। ৃখক্ইলঘইন দ্ক্ষসৃুখকৃতন নিঅহিলিম্ | অনবমন্াঘি- 

ত্বমিনি। ঘত্যাবি-জনহবাল্খংণহা? জণাক্ঞা হি-ফঘহত্-বাল্প্র-ংণহাঁঞ্ী মলরহ্তি। হল 

ক্ষনাভাহি-ঘব্মাতাহীলা ঘণ্তাহি-ঘহ্নাআন্মজলল্রাতিক্ষাহতাকতল্! হাভ্হসাদি লিলীয- 

হাজ্কসনি। ঘনত্ব কিশলিহখানবক্দদৃখক্নযীহনি হীযদূ। লিলিভালিলি। নুজুঘা" 

হীনামিভ্ভাহিনিমিঘাত্রাহিলি মান্র:। লিনলি। অভমত্রাতিকাহআাতলিসিপক্কাআ- 

কলস: । লথাহ্ি ভচ্তাহ্ঘহাঁ ভজ্যাভহাজ্যালনলা হিল্কাআমূ. নানজনিলিভীন্। 

যুদত্ব যুফব-দললযীহবননাধিক্ঞাতনলিঘাব লিলিন্। নবী ঈবাভঘন্্যীহবলতার্থী, 
অমিঘান নিলিজমূ। ননকশ্রলরতরততহাল্ব্নযীহঘলনাঘি, অন্সইলিলিলনূ। লহীহ্ত- 
অঘীব: হাভইলিলিভন্, সহ্যক্াহাযীঘীগবনলাী। অহাহ্বপরযনিলাহাঃ হাই 
লিলি, শরহাহ্তাক্াহানিমাবীগবদনাঘীলি । দাইহাল্ীওন্ঘাচযন্থলি: ॥৭৩-ৎ৭ৎ॥ 

স্পর্শাস্ত ইতি। স্পর্শ শকের দ্বারা এখানে অনুষণম্পর্শ গৃহীত হইবে । 
«“একপৃথকৃত্ব” এখানে “তব” প্রত্যয়ের প্রত্যেকের--এক ও পৃথক এই দুইটি 

প্রকৃতিরই সহিত অন্বয় হওয়ায় একত্ব ও পৃথকৃত্ব এইভাবে গৃহীত হইবে । আর 

পৃথকৃত্ব পদের দ্বারা একপৃথকৃত্ব-এই বস্তটি এ বস্ত হইতে পৃথক্ এতাদৃশ 

জ্ঞানের বিষয়ত্ব, এতাদুশ অর্থ এখানে বিবক্ষিত বা বোধিত হইবে । 

ভবেদসমবারিত্ব ইতি । ঘটাদি-বৃতি রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, কপালাদিবৃত্ি রূপ, 

রস, গন্ধ ও স্পর্শ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়! ঘটাদিবৃত্তি রূপাদির প্রতি 

কপালাদিবৃত্তি রূপারির অসমবায়িকারণতা আছে। এইভাবে ঘটাদিবৃতি 

পরিমাপাদির প্রতি কপালাদিবৃত্তি পরিমাণাদির দ্বিতীয় অসমবায়িকারণতা 

আছে। 

কারণতার বিষয়টি সম্যকৃরূপে অবগতনিমিত্ বা কারণতার বিষয়টি সহজ- 

গুণনিরূপণম্ ৩৩৯ 



বোধগম্য করিবার জদ্য প্রথমে দৃষটীত্তবিষয়টি উপস্থাপিত করিতেছেন। 
বিভাজক ধর্মদ্বারা পৃথিব্যাদি দ্রব্যকে নবধা বিভাগ কর] হইয়াছে । দ্রব্য 

হইল বিভাজ্য, দ্রব্যত্ব হইল বিভাজ্যতাবচ্ছেদক ধর্মা। যে ধর্মটি বিভাজ্যতাব- 

চ্ছেদকধন্মের সাক্ষাংব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ তাহাকেই দ্রব্যের বিভাজক ধর্ম 

বলে। যথা পৃথিবীত্ব জলত্ব প্রভৃতি । কারণ পৃথিবীত্বাদি দ্রব্য বিভাজ্যতাব- 

চ্ছেদক দ্রব্যত্বের সাক্ষাং ব্যাপ্য হুইয়। পৃথিবীত্ব ও জলত্বাদি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম 

হইয়াছে । ঘটত্বাদি দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য হইলেও সাক্ষাৎ ব্যাপ্য নহে, যেহেতু 

পৃথিবীত্বাদি ঘটত্বাদির ব্যাপক ধর্ম বলিয়া! পৃথিবীত্বাদিই দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ 

ব্যাপ্য ধর্ন বলিয়া গপ্য । এই নিয়মানুসারেই সর্বত্র কল পদার্থের বিভাগ 
করিতে হইবে। 

প্রকৃত বা প্রস্তত বিষয়স্থলেও বিভাজক ধর্ম দ্বারা কারণতার ত্রিধা- 

বিভাগ প্রদিত হইয়াছে । বিভাজ্য হইল কারণতা, আর বিভাজ্যতাবচ্ছেদক 

ধর্ম হইল কারণতাত্ব। যে ধর্ম বিভাজ্যতাবচ্ছেদক কারণতাত্বের সাক্ষাদ্দ 

ব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ, সেই ধন্ম কারণতার বিভাজক ধর্ম বলিয়। কথিত। 

এখানে তাদ্বশ বিভাজক ধর্ম হইল সমবায়িকারণতাত্ব, অসমবায়িকারণতাত্ব 

ও নিমিত্তকারণতাত্ব। কারণতা! তিন প্রকার বলিয়া কারণ তিন 

প্রকার রূপে ব্যবহৃত হয় । “যংসমবেতং কাধ্যমুংপদ্ভতে তংসমবার়িকারণম্” 

এই বাক্যটি সমবায়িকারণের লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে। যে 

দ্রব্যে সমবায়সন্বন্ধে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্যযাধিকরণীভূত দ্রব্যে 

যে নিয়মিতভাবে থাকিবে, সেই ভ্রব্যই সমবায়িকারণ বলিয়া অভিহিত 

হয়। কার্্যাধিকরণে যে সম্বন্ধে দ্রব্য নিয়মিতভাবে থাকিলে কারণ 

হয় সেই কারণভাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া! থাকে । সমবায়িকারণস্থলে 

কারণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ তাদাত্ম্য বা অভেদ হয়। সমবায়সন্বন্ধে কাধ্যাধিকরণে 

তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধে নিয়মিত ভাবে যে থাকে তাহাকেই সমবার়িকারণ 

বলে। ইহাই সমবাক্সিকারণ লক্ষণের নির্গলিতাথ। তস্ত পটের সমবায়ি- 

কারণ এবং পট পটবৃতি-রূপাদিগুণের প্রতি সমবায়িকারণ। কাধ্যত্বত পট 
হইল অবয়বী, তস্ত হইল অবয়ব । অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধ হইল 
সমবায় । সমবায় সম্থদ্ধে কার্য্যভূত পটের বা পটরূপকার্য্ের অধিকরণে 
তস্ততে অভেদ বা তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে তস্ত থাকে বলিয়া 

তন্ত পটের সমবায়িকারণ হয় । পটবৃতি রূপাদিগুণের সহিত পটের সম্বন্ধ হইল 

৩৪০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবল্সী 



সমবায়, যেহেতু 'গুণগুপণিনোঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ, | সমবায়সন্বদ্ধে পটবৃত্তিরপাদি- 

গুণকার্যের অধিকরণে পটে তাদাত্ম্য বা অভেদসন্বন্ধে পট নিয়মিতভাবে থাকে 

বঙ্গিয়া পট পটবৃতি রূপাদি গুণের প্রতি সমবায়িকারণ হয়। তত্ত, তত্তসংযোগ, 

তুরী, বেমা, তস্তবায় প্রভৃতি পটের উৎপাদক সামগ্রী । এই সামগ্রী দ্বারা পট 

উৎপন্ন হয়। পটের উংপতিক্ষণে পটবৃতি রূপাদিগুণের উৎপত্তি ইয় না, যেহেতু 

পটবৃত্তিরূপাদিগুণের প্রতি পট সমবায়িকারণ হয়। উৎপত্তিকালীন পটাদি 

নিগুণ বলিয়। স্বীকৃত। উৎপত্তিকালীন পটাদিদ্রব্য দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন পটাদি- 

বৃতি রূপাদিগুণের সমবাক্সিকারণ হয় এবং উৎপন্ন রূপাদিগুণের উৎপত্তির 

কারপসকল এ দ্রব্যের উৎপত্তিক্ষণে সন্নিহিত থাকে, যাহার ফলে ছ্িতীয়ক্ষণে 

রূপাদিগৃণের উৎপতি হয়। এই উৎপত্ভিক্ষণে দ্রব্য নি্ণ হয়। দ্বিভীয়ক্ষণে 

কর্মের উৎপাদক সামগ্রী থাকে বলিয়া তৃতীয়ক্ষণে কর্মের উৎপতি হয়, 

এইজন্য জন্বাদ্রব্য ছ্বিতীয়ক্ষণে নিক্ত্রিয় থাকে । 

কাধ্যেণ কারণেন বা সহ এক-্মিন্নর্ঘে সমবেতত্বে সতি যতকারণং তাদসম- 

বায়িকারণম্। অর্থাৎ যে কারণটি কাধ্যের সহিত অথব1 কারণের সহিত 

একই অধিকরণে-সমবায়িকারণে সমবায়সন্থন্ধে থাকিয়া কাধ্য উৎপন্ন করে 

তাহাকে অসমবায়িকারণ বলে । যেমন তস্তসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ 

এবং তস্তরূপ পটবৃত্তিরপের অসমবাঞ্সিকারণ । তস্তসংযোগরূপ কারণটি কাধ্য- 

ভূত পটের সঞ্িত একই অধিকরণে--সমবায়িকারণে তত্ততে সমবায় সম্বন্ধে 

থাকিয় পটরূপকাধ্য উৎপন্ন করে বপিয়] তত্তসংযোগ পটের অসমবায়িকা রণ 

হয়। অতএব বলিতে হইবে যে-_যে স্থানে যে কারণটি কার্য্যের সমবানি- 

কারণে একই সঙ্গে সমবায়সম্বন্ধে কার্যের সহিত বর্তমান থাকিয়। কার্য 
উৎপন্ন করে, দেই কারণ প্রথম অসমবায্িকারপণরূপে কথিত হয়। আর যে 

স্থানে যে কারণটি স্বসমবাপ্লিসমবেতত্ব সম্বন্ধে অসমবায়িকারণের কাধ্যতূত 

বস্তর সমবায়্িকারণীভূত পদার্থে বর্তমান থাকিয়া কাধ্য উৎপন্ন হয়, সেই কারণ 

দ্বিতীয় অসমবায়িকারণরূপে অভিহিত হয় । স্বপদ দ্বার! তস্তরূপ বা কপাল 

রূপাদি গৃহীত হইবে। স্বসমবারি-তন্ত বা কপাল, তস্ততে সমবেত পট এবং 

কপালে সমবেত ঘট । সুতরাং তস্তরূপ যেমন ম্বসমবায়ি-সমবেতত্ব সম্বন্ধে 
পটাত্মক কার্য্যের সমবাম্সিকারণে তস্ততে বর্তমান থাকিয়৷ পটরূপ উৎপন্ন করে, 

সেইরূপ কপালরূপ খ্ব-সমবাক্সি-সমবেতত্বসন্বন্ধে ঘটরূপ কার্যের সমবাস্সি- 

কারণে ঘটে বর্তমান থাকিয়। ঘটরূপ উৎপন্ন করে বলিয়া কপালরূপ ঘটরূপের 
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প্রতি দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ। এইভাবে কপালার্দি পরিমাণ ঘটাদিপরি- 

মাণের প্রতি দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলিয়া বৃবিতে হইবে। অতএব 
পরিলক্ষিত হয় যে অসমবায়িকারণত] দুই প্রকারে উৎপন্ন হয় । কখন সাক্ষাং 

সম্বন্ধে-_-সমবায়সন্থন্ধে, কখন বা পরম্পরা সম্বন্ধে অর্থাং স্বসমবায়ি-সমবায় বা 

স্বসমবায়ি-সমবেতত্সন্বন্ধে। প্রথমোৎপন্ন শব দ্বিতীয় শব্দের প্রতি অসমবায়ি- 

কারণ হয় । যেহেতু প্রথমোৎপন্ন শব্দ সমবায়িকারণে আকাশে সমবায়সন্বন্ধে 

বর্তমান থাকিয়৷ ছিতীয় শব্দ উৎপন্ন করে। কপালাদিবৃত্তি একপুথক্ত্ব 

ঘটাদিবৃত্তি-এক-পৃথকত্বের প্রতি অসমবায়িকারণ হয় এবং কপালাদিবৃতি 

স্থিতিস্থাপকঘটাদিবৃত্তি স্থিতিস্থাপকের প্রতি অসমবার়িকারণ হয় । যে পদার্থটি 

কার্য্ের সমবায়িকারণ নয় এবং অসমবায়িকারণও নহে অথচ কারণরূপে গণ্য 

হয়, সেই পদার্থ সেই কার্ষের নিমিত্কারণ। স্বৃতরাং সমবায়িকারণও 
অসমবায়িকারণ হইতে ভিন্ন কারণই নিমিতকারণ। তরী, বেমা, তস্তবায় 
প্রভৃতি পটের নিমিত্তকারণ । যেহেতু পট তুরী প্রভৃতিতে সমবায়সন্বন্ধে থাকে 

ন। বলিয়। তুরী প্রভৃতি পটের সমবায়িকারণ হয় না। এবং তুরী প্রভৃতি পটের 

সমবায়িকারণে তস্ততে সমবায়সম্বন্ধে ব৷ স্বসমবায়িসমবায় কিংবা স্বসমবাসি- 
সমবেতত্বসন্বদ্ধে থাকে ন1 বলিয়। তরী প্রভৃতি পটের অসমবায়িকারণ হয় না। 

কিন্তু তরী, বেমা, তস্তবায়, পটপ্রাগভাব, ঈশ্বর, কাল, দিক্ ও আত্মবৃত্তি বিশেষ 

গুণসমূহ পটের নিয়ত পুর্বববন্তী ও অন্যথাসিদ্ধিশৃন্য বলিয়! উহারা পটের প্রতি 
নিমিত্তকারণ হয়। ভাবাত্মক কাধ্যের প্রতি পদার্থের উক্ত তিন প্রকার 

কারণতা আছে। কিন্ত অভাবাত্মক কাধ্যভূত ধ্বংসের প্রতি পদার্থের কেবল 

নিমিত্তকারণতা আছে । অভাব কোন অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধেথাকে ন! 

বলিয়াই অভাবকার্য্ের প্রতি কোন পদার্থই সমবায়িকারণ বা অসমবায়ি- 

কারণ হইতে পারে না। 

্রস্থকার বলিতেছেন--আয্মবৃত্তি সখহ্ঃখাদি গুপসমূহের ইচ্ছাদিগুণের 
প্রতি নিমিত্তকারণতা আছে । দ্বিধা ইতি। অসমবায়িকারণত। ও নিমিত 

কারণতা । অবয়বিবৃতি-উফ্-স্পর্শের প্রতি অবয়বনিষ্ঠ-উফসম্পর্শের অসমবাক়্ি- 

কারণতা আছে, যেহেতু অবয়নবনিষ্ঠ-উফ্স্পর্শ স্বসমবায়িসমবেতত্বসন্থন্ধে অব- 
য়বিবৃত্তি উষ্ণস্পর্শের সমবায়িকারণে অবক্নবীতে আছে। এবং অবয়বিবৃতি 

পাকজরূপাদির প্রতি অবয়বনিষ্ঠ পাকজরূপাদি নিমিতকারণ। এইভাবে 
এই মুক্তি অনুসারে অবয়ববৃতি-গুরুত্ব অবয়বিবৃত্তিগুরুত্বের প্রতি এবং অবয়বিবৃত্ি 
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পতন ক্রিয়ার প্রতি অসমবায্িকারণ। যেহেতু পতন ক্রিল্লার সমবায়িকারণে 
পতিত দ্রব্যে সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়া পতনরূপ কাধ্য উৎপন্ন হয় । এবং গুরুত্ব 

অভিঘাতের নিমিত্কারণ। অবয়বিবৃতিবেগের প্রতি অবয়বনিষ্ঠবেগ অসম- 
বায়িকারণ হয়, এবং যেহেতু বেগ স্পন্দনের সমবায়িকারণে দ্রব্যে সমবায়- 

সম্বন্ধে থাকিয়! স্পন্দনরূপকার্য্য উৎপন্ন করে । এবং বেগ অভিঘাতের নিমিত্ব- 

কারণ হয়। অবয্নবিরৃতিদ্রবত্থের প্রতি অবয়বনিষ্ঠ দ্রবত্ধের অসমবায়্িকারণত, 

আরস্পন্দনের সমবারিকারণে দ্রব্যে সমবায়সন্বন্ধে দ্রবত্ধব বর্তমান থাকিয়। 

স্পন্দনকার্য্য উৎপন্ন করে বলিয়। দ্রবত্ব স্পন্দনের প্রতিও অসমবায়িকারণ হয় । 

এবং দ্রবত্ব-সংগ্রহের--পিগীীকরণের অর্থাৎ একক্রীকরণের প্রতি নিমিত্তকারণ 

হয়। ভেরীর সহিত দণ্ডসংযোগ শবের প্রতি নিমিত্কারণ হয় । ভের্য্যাকাশ 

ংযোগ--ভেরীর সহিত আকাশসংযোগ শবের সমবায়িকারণে আকাশে 

সমবায়সন্বদ্ধে বৃত্তিমান্ হইয়া কাধ্যভূত শব্দ উৎপন্ন করে বলিয়া! শব্দের প্রতি 
ভের্য্যাকাশসংযোগ অসমবায়িকারণ হয়। বংশখণগ্দয়ের বিভাগ শব্ের 

প্রতি নিমিত্কারণ হয়। বংশখণ্ডের সহিত আকাশের বিভাগ সমবায়- 

সম্বন্ধে আকাশে বৃত্তিমান্ হইয়া শব্দ উৎপন্ন করে বলিয়। শবের প্রতি 

অসমবাক্সিকারণ হয় । প্রাদেশিক শব্েের অর্থ-_অব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাং একইকালে 

এক স্থানাবচ্ছেদে বা একক্ষণাবচ্ছেদে বর্তমান থাকে কিন্তু অন্থস্থানাবচ্ছেদে বা 

অপরক্ষণাবচ্ছেদে অবর্তমান থাকে যে পদার্থ তাহাকে অব্যাপ্যবৃত্তি বল৷ 

হয় ॥ ৯৭-৯৯ | 

ন্ধূয়াছা' মল লল্দাইত্বতমকমূ | 
হন: অনুঙ্ধাতিজ্সান্ হৃক্লাহিমনন্দা |1২০০॥ 

গ্রন্থকার চব্বিশটি গুণের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়। প্রথমে প্রথমগ্ডণ রূপের 

লক্ষণাদির বা স্বরূপের কথা বলিতেছেন। দ্রব্যাশ্রিত পদার্থ গুণ--এই গুণের 
সামান্য পরিচয় বা লক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে । এই নিমিত দ্রব্য ও গুণের 
সম্বন্ধ তাদাত্ম্য নহে। দ্রব্য ও গুণ এই দুইটি পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ অথচ গুণ 

দ্রব্যকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না৷ বলিয়া পুর্বেই গ্রন্থকার 
বলিয়াছেন-_গুপগুণিনোঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ | বিশ্বনাথ বলিলেন “চক্ষুগ্রাহাং 
গুণোরূপং অর্থাং যেগুণটি চক্ষরিজ্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত হয় সেইগুণ রূপ 
বলিয়। কথিত হয়। কিন্ত রূপপ্রত্যক্ষে যেমন চক্ষরিজ্ঞিয়ের প্রয়োজনে, সেইরূপ 

আত্মমনঃসংযোগ ত্বকৃমনঃসংযোগ গ্রড়ৃতি কারণেরও প্রয়োজন হয় । এইজদ্য 

রূপের লক্ষণটি এইভাবে বলিতে হইবে-_যেগ্পটি চক্ষরিজিিয়ের দ্বারাই গৃহীত 
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হয়, তবগিজ্রিয়ের দ্বার] গৃহীত হয় না সেই গুণের নাম রূপ । অর্থাং তবগিজ্রিয়ের 

দ্বারা অগ্রাহ ও চক্ষুরিজ্রিয়ের দ্বারাই গ্রাহ্া উত্তৃতরূপাত্মক প্রত্যক্ষ যোগ্য জাতির 

আশ্রয় যে গুণ, সেই গুণের নাম রূপ । স্বৃতরাং সংখ্যা, পরিমাণাদি গুণসমূহ 

যেমন চক্ষরিজ্দিয়ের ছার] গৃহীত হয়, সেইরূপ উক্ত গুণসমূহ ত্বগিজ্িয়ের দ্বার! 
গৃহীত হইলেও রূপলক্ষণের কোন ক্ষতি হইল না। রূপলক্ষণে “গুণ শব বা 
জাতির আশ্রয়” এই অংশ নিবেশ করায়, রূপ যেমন চক্ষুদ্ধার! গৃহীত হয়, সেই- 
রূপ রূপত্ব ও নীলত্বাদি জাতি এবং রূপাভাব চক্ষুদ্বারা গৃহীত হইলেও রূপ- 

লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। পরমাণু ও দ্বপুক মহৎপরিমাণবিশিষঁ নহে 
বলিয়া! উহারা প্রত্যক্ষ যোগ্য নহে, এইজন্য উহাদের রূপেরও প্রত্যক্ষ হয় না। 

অনুত্ভূতরূপ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, কিন্তু উত্তৃতরূপই প্রত্যক্ষ যোগ্য হয়। এবং 

প্রভাত্ব জাতির আশ্রয়ভূত প্রভাতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য লক্ষণে গুণশবর 

সম্নিবিষ্ট হইয়াছে । প্রভা গুণপদার্থ নহে । আশ্রয়নিরপেক্ষ হইয়। কোন গুণ 
থাকিতে পারে না। চব্বিশটি গুণ নিজ নিজ আশ্রয়ে থাকে । কতকগুলি গুণ 

নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে না, সেই গুণ সমৃহকে অব্যাপ্যবৃত্তি- 

গুণ বল হয় । যেমন সংযোগ, বিভাগ, শব্ধ ও আত্মার বিশেষগুণ সকল । 

আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়। থাকে, সেই গুপসমূহকে 
ব্যাপ্যবৃত্তিগুণ বলে । রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শাদি গুণসমূহ ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া 

কথিত হয়। অব্যাপ্যবৃত্বিগুণ স্বাশ্রয়ে অংশাবচ্ছেদে বর্তমান ও অবর্তমান 
থাকে। ব্যাপ্যবৃতিগুণের আশ্রয়ভৃতদ্রব্যে আশ্রিতগুণের অভাব থাকে না 

এবং তদাশ্রয়ভৃত দ্রব্যে একাধিক রূপাদিগুণ থাকে না। চক্ষুগ্রাহা উত্তৃতরূপ 
জব্যাদির অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও জাতির উপলব্ধির বা প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ 

হয়। সেইরূপ, শুরু, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র ভেদে অনেকধা 
অর্থাৎ সাতপ্রকার। পৃথিবীতে এই সাতপ্রকার রূপই থাকে । জলে 
অভাশ্বর শুরুরূপ থাকে । তেজে ভাম্বর শুরুরূপ থাকে । এই সপ্তবিধরূপ 

দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষে চক্ষরিত্্রয়ের সহকারিকারণ বলিয়! কীত্তিত হয়। পৃথিবী 
জল ও তেজঃ এই দ্রব্যে দপ থাকে । আর বাম, আত্মা, কাল, দিক্ ও মন 

এই পাঁচটি দ্রব্যে রূপ থাকে না। এবং বহুদ্বরস্থিত আকাশে রূপের ভ্রম 
প্রতীত হইলেও সঙ্লিকটস্থিত বা গৃহাদিঅভ্যন্তরস্থিত আকাশে রূপভ্রমের 
প্রত্যয়ও হয় না, সুতরাং আকাশেও রূপ বস্ততঃপক্ষে থাকে না। রূপ কেবল 
পৃথিব্যাদি প্রথম তিনটি দ্রব্যেই থাকে ॥ ১০০ ॥ 

৩৪8৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বন্তহিনি । কনত্আনিভন্তর দম্ঘহানতিজ্ঞা | কণহাতহীকউব্তিনী সর্নীনিলভ্লীলিছিনূ। 

নাভ কদহাজ্ছসবীবহনশখ্বাদি নীল্তর্থীলাহিম্থে অন্ত্যলজালিনিহীনীওভতুশনভিজ হল । 

হদহাভভাসঘীবীওদি নীভীতর:, দীলীতর্থ হলি অণাপিহীঘীকক্টন্ভিনী সর্লীলিহতবিন | হ্ 

লীকত্াহ্ফিলদি চব্হাবিভ্রমূ। নম্বজীকা হত লীভঙণাহ্ন্মঘ হত্কজ্ঘকিন্লি- 

শ্ৰার্জীতনাহিন আলিহিলি নাভ্ঘমূ। লীন্তী লচ্ভী হন তনুদন্স হআহিসলীবনাঁজা ই- 
হত্ঘাহ্বিনাহা-হাভিলযা লানাংলান্। অল্নথা ঘকরলীভলাহী অবাহুলীততামাঘহ তর । ল 

দ্ব লীবননাব-হকঘনশ্াঘাইব শ্তনুণাহ-তিলাহা-রিনযক্রীডী সংঘ হলি আাভযমূ। 
সনীত্যা ভললাযানুজ্টব্ভানু। লন্ন অ তৃতার্থ লীভ হলি দব্যহালক্ঞান্তা ঘলাভন্ত্রকঘলিলি 

নাভ্যমূ। স্হাহ। লআলীবজিনযন্বনালু। ভীনিয যুঅহীলিতজজাঘন ত্তু সহানানিলমূ। 
অন্যথা ছঘত্াহীনানধীঅযসবন্ান্, ন্ঘাহ-লিনাহাজ্্ং অনলাঘাভহঅনংবানউিহিলি। 
বিন োব্জ্চনঘি ভ্যাঙযালমূ। ন্গ্নষ্তিলিলি। ন্বগ্সম্থিনিহীনযুতামিল্বখব: | 

হৃদ 5দি। লল্মাইহিনি। ভঘভমসকম্-_ভঘভভ্তিন্ডাহতল্ | হহ্লীন নিগ্কুগীলি-_. 

স্্ামহলি । লল্য-ুগ-কম্ল-ঘালাল্যানা ন্যান্তম্বসব্ঘহা সলি তজুংলকর্ণ ল্াব্আমূ। 

হাভাতিক্ষলনীকগলি । লগ্ব কম হ্য-নীভ-ঘীল-জ-হহি-ক দিহা-্ত্'হীহাহ্লক্ক- 
স্কাক লন্বলি। লত্ত ক্কখ কম্'হনলিহি' হন অত্রলি? ছতখ লীভতঘীলা ম্রনসলাহভণী- 

5নযর্নী ন শাতগ্বীকঘঃ, অসতহাক্মদভক্লানু। লাদি ভ্যাচন্থৃতিনীবাহি-ঘন্ুন্ঘতবী, 

ঘীলানবভ্টইনাণি লীভীঘতিঘসবফ্রান। লািজ্াচ্স্তি-লীভাহিক্ষমুন্ঘহাবি, ভ্যাচয- 

ম্বজিজানীব-যুগানামভ্যাত্বন্থতিতনি নিহীঘানূ। ল্ভ্দাহ লানাআ্ঞালীয-হহনযনিলি 
ন্বিজানীৰ স্থল কদলাহফ্য্ী। অল হা ছিস্সহণলিুললীওদি লানাক্ধনকগুঘন 

বীহমানু। হত্থস্ব নীভাহীলা ঘীলাহাহী সলিতল্ঘন্কত-জককঘলাহ্বযলিলি ন থীলাহা,.লূ- 
নটি: | হবিন জ্বহাঁডণি ভঘাভযাল: | হজাহিক্ষনদি লাভ্মাতেন্থলি:, ক্ষিল্ত্ু লালাআনীয 

হজনহ্নযীহাত্ভতলঘমিলি হঘালাঈ$দি ল হালি: । ভগ্গ হঘলঘা অনততহঘে হল গৃষ্গাবি, 

হক্বনিল্দ্রিযাবীনা লল্মল্ই ভানখযলানান্ জনযঘ্িনী নীহবত5নি হাবিহঘালানু। 
নজ্যাজ্ক্র লগ্গান্ঘাত্বন্থুততীন লানাজন, লীভাইঃ নীলাহ্সিবিত্রল্নকতম-ক্ষতঘন হাহমালু। 
আলঘ্ন-_ 

“ভীন্থিবী মহত ব্গন মু ঘুভউ ্ ব নাহ: । 
হব: ভুং-বিমাতাজ্যাঁ জ লীভী মন ভক্ভমব 01৮ 

হআাবিহাজালত্ঘুঘঘতাব | ল ন্ব আ্যাঘাজ্যাচ্যন্ুতিজাজীবতানরথী নিবীঘ+, নালাধালান। 
ন দ্ব ভাঘলাইক ভণম্, অন্র্পন্নিবীঘাঘ। অল্মখা ঘতাইহদি ভাঘনাইশ্র্ হ্আাম। 

হতিন হঘহাব্িকনতি জ্যাহ্যালমিলি অহল্লি ২০০ 

গুণনিরাপণম্ ৩৪৫ 

২২.কে) 



চম্ক ইতি । কিন্তরূপত্ব জাতি প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বার! ব! অনুগত প্রতীতি দ্বার 

সিদ্ধ। বূপ ওবর্ণ এই শবছয় ০০1০: এই শব্দের সমানার্থক । যদি বল 

রূপ এই শব্ধ দ্বারা যাহার উল্লেখ কর! যায়, এতাদৃশী প্রতীতি নাই অর্থাং রূপ 

ইত্যাকারক রূপ শব্দ প্রয়োগ জন্য বোধের অনুগত প্রযোজক প্রতীতি পরি- 

লক্ষিত হয় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে-্-তাদুশ প্রতীতির প্রযোজক 

রূপ এই শবের প্রয়োগ না হউক্, তথাপি নীল, পীত প্রভৃতি বর্ণসমুহের অনুগত 

- লক্ষ্যতাবচ্ছেদক রূপত্ব জাতি বিশেষ নিশ্চয়ই অনুভবদিদ্ধ অর্থাং অনুগত 
প্রতীতির বিষয় হইবেই । রূপ শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও নীলবর্ণ, পীত- 

বর্ণ ও রক্তবর্ণ এইরূপ বর্ণ বিশেষের প্রযোজক প্রতীতি নিশ্চয়ই আছে । তথাচ 

নীলবর্ণ, পীতবর্ণ এতাদৃশ অনুগত প্রতীতি দ্বার! বর্ণত্বজাতিসিদ্ধ হইলে তাদৃশ 

জাতিই বূপত্বশব্দের দ্বার। ব্যবহার বা প্রয়োগ হয় । নীলবর্ণ এইরূপ প্রতীতির 

মত নীলরূপ এতাদৃশ গ্রতীতিও অনুভব সিদ্ধ বলিয়া উহার দ্বার] রূপত্বজাতি সিদ্ধ 

হইবে । প্রকৃতপক্ষে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উত্তৃত রূপ কারণ, স্বৃতরাং সেই কারণ- 

তাবচ্ছেদক রূপে রূপত্ব জাতির সিদ্ধি বোধিত হয় । এইভাবে নীলত্বাদি জাতিও 

অনুভবসিদ্ধ বা অনুগত প্রতীতিসিদ্ধ । যদি বল নীলরূপ এক (17015100981) 

ব্যক্তিমাত্র, এইপ্ূপ পীতরূপও এক ব্যক্তি । অতএব জাতিবাধক এক ব্যক্তিহেতু 

-11701%10991 নীলত্ব।দি জাতি বলিয়। স্বীকৃত হয় না। এইরূপ বলিতে পার 

না। যেহেতু নীল বিন হইয়াছে, রক্ত উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি প্রত্যয় হইতে 

নীলাদিরূপ জন্য ও বিনাশী পদার্থ বলিয়। প্রতিভাত হওয়ায় উহাদের নানাত্ব আছে 

অর্থাং নীলরূপ ও রক্তরূপাদি পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া স্বীকৃত বা বোধিত হয়। 

অন্যথা! অর্থাৎ নীলপীতাদি অনেক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা বর্ণ বলিয়! স্বীকার 

ন! করিয়া এক ব্যক্তিভাবে স্বীকার করিলে একটি নীলরূপ বিনষ্ট হইলে জগৎ 

নীলশৃন্য অর্থাং জগতে কোন দ্রব্যেই আর নীলরূপ পরিলক্ষিত হইত না। যদি 

বল “নীলে নষ্টঠ” নীল নষ্ট হইয়াছে, “রুক্তঃ উৎপন্ন” রক্ত উৎপন্ন হইয়াছে 

ইত্যাকারক ষে প্রতীতির উৎপত্তি হয়, তাহ] নীলদ্রব্য ও রক্তদ্রব্যের সহিত নীল 

ও রূক্ত গুণের যে সমবায়সম্বন্ধ সেই সমবায়সম্বন্ধদ্বয়ের বিনাশ ও উৎপাদবিষয়ক 

প্রত্যয়, নীল ও রক্তের বিনাশ ও উৎপাদবিষয়ক প্রত্যয় নহে। এরূপ কথ বলিতে 

পার ন!। কারণ উঞ্ডস্থলে নীলগুপবিনিষ্ট হইয়াছে এবং রকগুণ উৎপন্ন হইয়াছে-- 

এইরূপ প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, নীলের সম্বন্ধ বায়ক্তের সম্বন্ধ নষ্ট হইয়াছে এরূপ 

প্রভীতি হয় না৷ অর্থাং নীল বিনষ্ট ও রক্ত উৎপন্ন ইত্যাকারক বাক্যজন্ত শাব- 

৩৪৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বোধে সমবায়সন্বন্ধ বিষয়রূপে প্রতিভাত হয় না, ম্বতরাং সমবায় বিনফ ব] 
উৎপন্ন এরূপ কথা বলিতেই পার না। “সেই এই নীল" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা 

বলে নীল একটি হইলে একটি তাদৃশ প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় লাঘবহেতু (.০৬ 

01 02810177017) নীলাদি ব্যঞ্জির একত্ব সিদ্ধি হয়। ইহাও বলিতে পার না। 

যেহেতু সেই “গুর্জরী” এই কথা বলিলে যেমন এই রাগটি গুর্জরী জাতীয় অপর 

আর একটি রাগ এইরূপ বোধিত হয়, সেইরূপ “সেই এই নীল” এই কথা বলিলে 

এই নীলটি নীল জাতীয় আর একটি নীলগুণ এরূপ বোধ হয়। যখন অনেক 

নীলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে তখন লাঘবের নিমিত্ত উহ! এক এবপ স্বীকার 

করা উচিত নহে । অশ্যথ! অর্থাং এখানে প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করিয়। লাঘব স্বীকৃত 

হইলে ঘটপটাদি পদার্থ সমূহের ও একত্র প্রসঙ্গ হইয়া! উঠে। যেহেতু তুল্য 
মুক্তি দ্বার] ঘট বিনষ্ট, ঘট উৎপন্ন ইত্যাদি বিনাশ ও উৎপাদবিষয়ক প্রত্যয় 

সমবায়সন্বন্ধকে অবলম্বন করিয়। উৎপন্ন হয় অর্থাং কপালবৃতি ঘটপ্রতিযোগিক 

সমবায়সন্বন্ধ নষ্ট হইয়াছে এবং কপালবৃত্তি ঘটপ্রতিযোগিক সমবায়সন্থস্ক 

উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ বোধ হইয়া থাকে । ইহার দ্বারা অর্থাং নীলত্বাদির 

জাতি সিদ্ধি এবং নীলাদি ব্যক্তির নিত্যত্ব ও একত্বনিরাস প্রদর্শন ছার] রসত্বা- 

দিরও জাতিসিদ্ধি এবং মধুরাদি রসব্যক্তির একত্ব ও নিত্যত্ব দূরীভূত হয়, ইহার 
বিষয় কথিত হইল। চক্ষুগ্রাহা ইতি। রূপ লক্ষণে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের যোগ্য 
পৃথিব্যাদি দ্রবত্রয়ের বিশেষগুণসকল ইহ বুঝিতে হইবে । এইরূপ আগ্রে 

রসম্পর্শাদিলক্ষণেও চক্ষগ্রাহা বিশেষগুণসমূহ এরূপ বোধিত বা ব্যাখ্যাত 
হইবে। দ্রব্যাদি ইতি। উপলভ্ভক শব্দের অর্থ-উপলব্ধির অর্থাং চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের কারণ। ইহার সবিশদ পরিচয় গ্রন্থকার দিতেছেন-_“চাক্ষুষ" ইত্যাদি 
্ন্থদ্বার] | দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও জাতির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি প্রত্যক্ষ যোগ্য- 

উদ্ভুত রূপ কারণ। “শুক্লাদি অনেক প্রকার” ইত্যার্দি। রূপ হইল শুরু, নীল, 

পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও কর্ুর বা চিত্রভেদে সাতপ্রকার বলিয়। 
কথিত । যদি বল চিত্ররূপকে সপ্তমরূপ বলিয়! স্বীকারে প্রয়োজন করে না, 

যেহেতু নীলপীতাদ্দি বহুবর্ণের মিশ্রণই চিত্ররূপ বলিয়া কথিত হয়, সুতরাং 
অতিরিক্তভাবে চিত্ররূপ স্বীকার নিত্প্রয়োজন । এরূপ কথা বলিতে পার না। 

কারণ যদি সমস্ত অবয়বাবচ্ছেদে নীল উৎপন্ন হয়, তাহ! হইলে পীতাবচ্ছেদে 

অর্থাং ষে অংশ পীত, সেই অংশেও নীল এই বৃদ্ধির আপত্তি হয়। অর্থাং 

অবর়ববৃত্তি নীলরূপ ও অবয়বরৃতি পীতরূপের দ্বারা উৎপন্ন অবয়বী ব৷ দ্রব্য 

গুণনিরূপণম্ ৩৪৭ 



রূপশূহ্য বলিয়। স্বীকৃত হইলে দ্রবা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অবিষয় হইয়! উঠে । সকল 
অবর়বগত রূপের দ্বারা উৎপন্ন অবন্নবীতে বা দ্রব্যে নীল পীতাদি বর্ণ বা রূপ 
ব্যাপ্যবৃত্তিরূপে উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ দ্রব্যের সকল অবয্নব-অবচ্ছেদে নীল বা 

পীতরূপ উৎপন্ন হয় না, যেহেতু নানারপময় দ্রব্যের অবয়বনৃতি পীতাংশ নীল- 
রূপ বলিয়া বোধিত হউক । এইভাবে নীলপীতাদি বর্ণ বা রূপ অব্যাপ্যবৃতি- 
রূপেও উৎপন্ন হয় না । নীলরূপাদি যে সকল গুপব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়! খ্যাত 

অর্থাৎ যে সকল গুণ নিঞ্প নিজ আশ্রপনকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, নিজ 

নিজ আশ্রয়ে উহাদের অভাব থাকে না; সেই সকল গুণ ব্যাপ্যবৃত্তিগুণ 

বলিয়া অভিহিত। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়! 

থাকে না, নিজ নিজ আশ্রয়ে তাহাদের অভাবও থাকে, সেই সকল 

গুণ অব্যাপ্যবৃতিগুণ বলিয়া কথিত। অতএব ব্যাপ্যবৃতিগুণ অব্যাপ্যবৃতি 

বলিয়। স্বীকৃত হইলে বিরোধ হয়। সেই নিমিত্ত সকল অবয়বসমবেত 

নানাজাতীয় বর্ণের দ্বারা উৎপন্ন অবয়বী বা দ্রব্যে বিজাতীয় চিত্রনামক 

বর্ণ উৎপন্ন হয় । স্ৃতরাং এক চিন্রবর্ণ সপ্তমরূপ বলিয়া স্বীকৃত ও অনুভবসিদ্ধ। 

অবয়বসমবেত রূপসমূহ অবয়বীর রূপের প্রতি কারণ হয় এবং কারণগত গুণ 
সকল কার্য্ে সংক্রমিত হইয়। থাকে । সুতরাং চিত্ররূপস্থলেও অবয়বসমবেত 
নীলপীতাদিগুপসমূহ্ের দ্বারা উৎপন্ন অবশ্নবিবৃত্তি নীলপীতাদি অনেকবর্ণ 

স্বীকারজন্য গোৌরবদোষ হয় । অতএব উক্তস্থলে বিজাতীয় এক চিত্র নামক 
সপ্তমরূপ স্বীকারে লাঘব হয় । এইভাবে চিত্ররূপ সিদ্ধ হওয়ায় সকল অবয়ব 

সমবেত নীলরূপ দ্বার। উৎপন্ন অবয়বিবৃত্তি পীতাদি রূপ উৎপন্ন হয় না। যে- 

হেতু নীলরূপ পীতাদদিরূপের প্রতিবন্ধক। রূপস্থানে উক্ত যুক্তি অনুসারে 
স্পর্মও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাং কোমলম্পর্শ বিশিষ্ট অবয্নব ও কঠিনস্পর্শ বিশিষ 
অবয়বের দ্বারা উৎপন্ন ঘটাদিবৃত্বি স্পর্শ স্বীকার না করিলে ঘটাদির স্পার্শন 

অনুপপন্ন হয়। এইজন্য এখানে চিত্র নামক স্পর্শ স্বীকৃত হইবে । রস এবং 
গন্ধও অব্যাপ্যবৃত্তি নহে । কিন্তু নানাজাতীয় রসবিশিষ্ট অবয়বসমূহের দ্বার! 
উৎপন্ন দ্রব্যে রস না থাকিলেও ক্ষতি নাই অর্থাৎ যখন সকল রসই সকলাবয়- 

বাবচ্ছেদে উৎপন্ন হয়, তখন অবয়বীতে কাহার রস গৃহীত হইবে? অতএব 
অবয়বী নীরস ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সেখানে অর্থাং নানারসবিশিষ্ট 

দ্রব্স্থলে রসনাদ্বারা অবয়বীতে অবয়বরসই অনুভূত হইয়া! থাকে। কারণ 
রসনেজিয়াদির দ্রব্যপ্রত্যক্ষে সামর্থ্য না থাকায় অবয্নবী নীরস হইলেও ক্ষতি 

৩৪৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



নাই অর্থাং দ্রব্যাপ্রত্যক্ষের আপতি নাই। অর্থাং যদি অবয়বিষ়স স্বীকার না 

কর] যায় তাহ! হইলে রসবত্বৃদ্ধার| অবয়বিপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অর্থাং 

অবয়বিরস যদি একটি ভিন্ন থাকিত, তাহ! হইলে সেই রস দ্বারা অবয়বীর 

প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, যেমন রসবত্ব দ্বার] দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, ইহাই আশঙ্কার 

বিষয়। এই আশঙ্কার সমাধান এই যে--অবয়বীর প্রত;ক্ষ না হইলেও ক্ষতি 

নাই। যেহেতু চক্ষুঃ ও ত্বকৃ এই দুই ইন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্রব্য গ্রহণে 

সামর্থ্য নাই। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকের! বলেন--যেখানে- _নানারপবিশিষ্ট 

অবয়বদ্ার! উৎপন্ন অবয়বীতে অব্যাপ্যবৃত্তি--একদেশাবচ্ছেদে নানারপ আছে 

এইরূপ কথা স্বীকার করেন । তাহারা বলেন-_নীলাদিরপ পীতাদিরূপোৎ- 

পত্তির প্রতিবন্ধক-_-এরূপ কল্পনায় গৌরব হয় । অতএব নানারূপ বিশিষ্ট 
অবয়ব দ্বারা উৎপন্ন অবয়বীতে অব্যাপ্যবৃত্তি নানারূপ উৎপন্ন হয় বলিয়াই 

“যাহার মৃখ ও পুচ্ছ পার বর্ণ, খুর ও বিষাণ স্বেতবর্ণ এবং যাহার মুখাদ্যতিরিক্ত 
সমস্ত অবয়ব লোহিতবর্ণ, সেই বুষকে নীলবরৃষ বলে” ইত্যাদি শান্ত্রোজবাক্যদ্বার। 

বিভিন্ন অবয়বাংশে বিভিন্ন বর্ণ স্বীকৃত হইয়াছে । ব্যাপ/বৃত্তিজাতীয় 

ও অব্যাপ্যবৃত্তিজাতীয় গুণদুইটির পরম্পরবিরোধবিষয়ে কোন প্রমাণ 

পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ কোন গুণ একস্থানে ব্যাপ্যবৃত্তি হইলেই যে 

তজ্জাতীয় সকলগুণ সকলস্থানেই ব্যাপ্যবৃত্তি হইবে, এ বিষয়ে কোন নিয়ম বা 

প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় না। নানাবূপ মিশ্রণস্থলে লাঘববশতঃ চিত্রনামক একটি 

রূপ স্বীকার অসঙ্গত, যেহেতু অনুভবের বিরোধ হয় । অন্যথা! অর্থাং অনুভবের 

বিরোধ অস্বীকার করিলে ঘট, পট ও মঠাদি, ইহাদের-বন্ৃত্ব স্বীকার না করিয়। 

একত্ব স্বীকৃত হউকৃ। এই যুক্তি অনুসারে অব্যাপ্যবৃত্তি রূপের মত অব্যাপ্ৰৃতি 

স্পর্শ এবং রসও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাং অবয়বভেদে নানা স্পর্শরসাদি স্বীকৃত 

হইলে চিত্রম্পর্শ বা চিত্ররস এইভাবে স্বতন্ত্রদপে কোন বস্ত স্বীকার কর! আর 

প্রয্নোজন করে না ॥ ১০০॥ 

অন্তাি-নংমাণী লিব্মমল্বূ অইন্ুক্মূ। 

বম বলায়ান্তী লঘৃতাহিলনক্ধলা ॥$০৫॥ 

অন্ক্ধাবী বাঘা লিব্মনাহি নন দুক্লনব্। 

সা-ান্তী মনব্যল্নী পাকানীদন্কাহক্ধ: ॥$০২। 

গুণনিরপণম্ ৩৪৯ 



বীহমহল্বাবীংসহ্ অ ভ্রঘা নবিষ্ীতিল: | 

হাজি ন্রিযয়াইনজতন্ন: ভযাতুঘক্কাংন্ধ: ॥০ই।। 

অনৃজ্গাহীল-হীলীজ্গ-নীহাতৃ,জ ল্লরিনিনী লব: | 

ক্গাতিল্সাহিজিবাবন লিংবাকিন্ন দুষ্থনন্ 111০৮ 

জলীয় পরমাণুর রূপ ও তৈজস পরমাণুর রূপ নিত্য। অন্য রূপ সকারণ 
অর্থাং অনিত্য। রস রসনেক্দ্িয় দ্বারা গৃহীত হয় । মধুর, কটু, অঙ্প, তি, 
লবণ ও কষায়ভেদে রস ছয়প্রকার। রস রাসনপ্রত্যক্ষে সহকারিকারণ। 

জলীয়পরমাণুগত রস নিত্য, অন্য রস অনিত্য। এই ছয়গ্রকার রসই অবস্থা 

বিশেষে পৃথিবীতে থাকে । জলে কেবল মধুর রস থাকে । রূপের মত রসও. 

ব্যাপ্যবৃত্তি। হরীতকী ভক্ষণের পর জল পান করিলে জলীয় মধুর রস 

উপলব্ধ হয় । হরীতকী দ্বার! জিহ্বা! দোষমুক্ত হইলে জলের মধুর রস আস্বাদিত 

হয়। পৃথিবী ও জল এই দুইটি দ্রব্যে রস থাকে । অন্ত দ্রব্যে রস থাকে না। 

পৃথিবীবৃত্তি রস অনিত্য, জলীয় পরমাণুর রস নিত্য, তত্তিন্ন অর্থাং জলীয় 
পরমাথুর দ্বার] নিম্মিত রস অনিত্য। যে গুণ ভ্রাণ বা নাসিক] ছ্বার। গৃহীত 

হয় তাহার নাম গন্ধ। এই কারণে বিশ্বনাথ বলিলেন ভ্রাণেন্র্রিয়ের প্রত্যক্ষ- 

যোগ্য বিষয়ই গন্ধগুণ বলিয়া অভিহিত। গন্ধ দুই প্রকার-_সৌরভ বা সৃগন্ধ 

এবং অসৌরভ বা দুর্গন্ধ । গন্ধ কেবল পৃথিবীতেই থাকে । অন্য দ্রব্যে থাকে 

না। যেগুণকেবল ত্বগিজ্দিয়ের দ্বার। গৃহীত হয় ব' ত্বগিক্দ্িয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য 
বিষয় বলিয়! গণ্য হয়, সেই গুণের নাম স্পর্শ । এই স্পর্শগুণ-পৃথিবী, জল, 

তেজ ও বায়ু এই দ্রব্যচতৃষ্টয়ে থাকে । স্পর্শ ত্বাচ্প্রত্যক্ষে সহকারিকারণ। 
স্পর্শ তিন প্রকার--শীতম্পর্শ, উ্ম্পর্শ ও অনুষ্ণাশীতস্পর্শ । অনুষ্ণাশীতম্পর্শ 

দুই প্রকার-পাকজ ও অপাকজ। শীতম্পর্শ জলে থাকে, উফ্ম্পর্শ 

তেজে থাকে। চন্দ্র স্বর্ণ প্রভৃতিও তেজ পদার্থ। এ সকল 
তেজে উষ্ণম্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় না। চক্রমগুলস্থিত জলরাশির শীতম্পর্শের দ্বার 

অভিভ্বত হওয়ায় উফ্ণস্পর্শের প্রত্যয় হয় না। এইজন্যই চন্দ্রকিরণ শীতল 
বলিয়া অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রমগ্ুলের নিজের কোন তেজই নাই। 
সূর্যযমগ্ডলের তেজের দ্বারাই চগ্দ্রমগুলের তেজন্ত্রসিদ্ধি। পাকজ অনুষাশীত- 
স্পর্শ পৃথিবীতে এবং অপাকজ অনুষ্ণাশীতম্পর্শ বাস্থুতে থাকে । পৃথিবীর 

৩৫০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



স্পর্শ কঠিন ও কোমল এবং পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ বলিয়া উহা অনিত্য। জলীয়- 
পরমাণুর স্পর্শ ও তৈজসপরমাণুর স্পর্শ ও বায়বীয়পরমাথুর স্পর্শ নিত্য। 
জল, তেজ ও বায়ু ভিন্ন সকল দ্রব্যগত স্পর্শ অনিত্য। যখন বাম্ুতে অধিক 

তৈজস পরমাণুর সংযোগ হয়, তখন বাম অত্যন্ত উফ বোধ হয়। এবং 
শীতকালে বায়ুর সহিত জলীয় পরমাণু অধিক থাকায় বায়ু শীতল বলিয়া 
অনুসৃত হয়। তৈজস পরমাণু অধিক থাকে বলিয়া অগ্নিসংযোগে জলে 
উষ্ণ বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে জলাদির স্পর্শের কোন পরিবর্তন ঘটে 

না ১০১-১০৪ ॥ 

অন্তান্থীনি । অক্তঘহদাতীবীজ:ঘহদাঘীন্ন ভর্ণ লিল । দৃঘিষ্ীঘহলাঞুকণ ভ্তল 
লিঅম্  বসঘাক্ঈল জনাল্লহীল্ঘণী:। লঙ্ছি ঘবুহসণাক্কালল্নৎ' লহ্নযলী5ঘন্ধ ভঘঞ্নবী। 

নহি হককঘাভহয জদালিক্কা লীবাতরঘতা মলি । হন হকি দহলাআাতণি দাক্ককিজ: | 
অল্যন্ব-_-অক্-বজ:নহলাগুনলিক্স' হদমূ। অআইত্তক্রম্ অল্যম্। হতরপিভঘঅলি- 

হকির । ব্বন্ক্কাধীলি। হাঘলম্বালী হয়ঃ ক্ঞাআনিতখ: । দৃত্বনহিলি। অল্ত- 

ঘহলাতী হযীনিত:, অন্য: অত্নাঁডঘি হবী5নিজ হধঃ । বাল নিজঘঘলি-_পলাঘ- 
সাষ্কাহলি | ভঘন্কান্কে হলি | প্লাজল্যস্বাদ অনক্জার্থী ব হুশ: । অন্নণ5দি অল্মীলিব্য 

হে। হ্হাঁ নিকনআলিহঘহা হলি | ভদক্কাহ্ধ হলি । হ্নাহানসব্অধী-ভ্ঘহা চ্চাহআলিতশ্র: | 

অন্তুচ্ঞাহথীল হলি | দৃথিজ্যা জাধী ন্ব হঘহাঁ5ন্তগ্তাহীল: | জব হান: | বীঅভি ভচতা:। 
ক্কাঠিল্মীনি। ক্রতিনন্তন্তনাহ-ফনহাঁ ঘৃখিজ্যামনতরখ: | ক্ষতিনতন্বাহ্কিন্ত্ু ল অযীবানিম্তা 

জালিনিহীঘ:) ন্বঞ্মন্তিংতাঘটী: | দৃতরত্রত্িলি। অক্তবজীনাস্ত-ঘহলাগ্র-ভ্বহাটি লিজা 

হ্বহুমিলাহ্ত্.অলিজ। হর, ॥২০২-২০৮। 

জলাদি ইতি। জলীয় পরমাণুর রূপ ও তৈজস পরমাণুর রূপ নিত্য । 
কিন্তু পৃথিবীর পরমাথুর রূপ অনিত্য, যেহেতু পাথিব পরমাণুর রূপ পাকের 
দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। অগ্নি দ্বারা ঘটের পাকের পর ঘটের অবয়ব অপ্ক 

বলিয়! উপলদ্ধি হয় না। অগ্নিসংযোগে পাকের দ্বারা উৎপন্ন রক্তবর্ণবিশিষ্ট 

কপালের--ঘটের অবয়ববিশেষের কপালিকা অর্থাৎ কপালের অংশবিশেষ 

কখন নীলরূপবিশিষ্ট অবয়বরূপে পরিণত হয় না। এই ক্রমে পরমাণুতেও 
পাকসিদ্ধ হয় । অর্থাৎ কপালের অবয়ব যদি শ্যামবর্ণ হয়, তাহা হইলে কপাল 

রক্তবর্ণ হইতে পারে না। এইভাবে শেষ পর্যন্ত চরম অবয়ব পরমাণু রক্তবর্ণ 
না হইলে পরম্পরাক্রমে অবয়বী দ্বাগ্নুকাদি রক্তবর্প হইতে পারে না। অতএব 
ঘট বন্ডিসংযোগে বিনষ্ট হইয়া! পরমাগ্ুরূপতা প্রাপ্ত হয়। পাকের দ্বারা 

গুগনিরূপণম্ ৩৫১ 



পরমাণুর শ্যামরূপ নাশের পর রক্তরূপের উৎপত্তি হয় । তাহার পর এঁ বহিচ- 
মধ্যে দ্বাগ্ুকাদি পরম্পরাক্রমে রক্তঘট উংপন্ন হয়। 

জলীয় পরমাণুর রূপ ও তৈজস পরমাণুর রূপ ভিন্ন অন্য বস্তর রূপ অনিত্য। 
রস নিরূপণ করিতেছেন গ্রস্থকার--“রসম্ভ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার । যে গুণ রসনার 

ছারা গৃহীত হয় বা রাসনপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় বলিয়া গণ্য হয়, সেই গুণের 

নাম রস। রাসন প্রত্যক্ষাত্মকড্ঞানের প্রতি রস কারণ। পূর্বের মত অর্থাং 
জলীয় পরমাণুর রস নিত্য ; অন্ত সকল রস অনিত্য | গন্ধ নিরূপণ করিতেছেন 

--"প্ৰাণগ্রাহা” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। যেগুপঘ্রাণ বানাসিক! ইঞ্জ্িয়ের দ্বারা 

গৃহীত হয় বা শ্রাণেক্দ্িয়ের প্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় বলিয়া কথিত হয় সেই গুণের 

নাম গন্ধ । ঘাণেজ্র্রিয় জন্য প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানে সেই গন্ধ সহকারিকারণ । গন্ধ কেবল 

পৃথিবীর গুণ এবং উহা! অনিত্য। স্পর্শ নিরূপণ করিতেছেন-_«স্পর্শ” ইত্যাদি 
গ্রন্থ দ্বারা । যে গুণটি কেবল ত্গিজ্ট্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত হয় বা ত্বশিজ্রিয়ের 

প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় বলিয় পরিগণিত হয়, সেই গুপের নাম স্পর্শ । উপকারক 
অর্থাৎ স্পার্শনপ্রত্যক্ষাতআ্কজ্ঞানে স্পর্শজ্ঞান কারণ । স্পর্শগুণ পৃথিব্যাদি দ্রব্য- 

চতুষঁয়েই থাকে । পৃথিবী ও বায়ুর স্পর্শ অনৃষণাশীত অর্থাং উষ্চও নহে 
শীতলও নহে। জলের স্পর্শ শীতল । তৈজস স্পর্শ উ্ণ। পাঘিব স্পর্শ 
কঠিন ও কোমল । কিন্ত সংযোগবৃত্তি কঠিনত্ব ও কোমলত্ব জাতি বলিয়া 
স্বীকৃত হয় না। যেহেতু সংযোগ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া সংযোগনিষ্ঠ 

জাতির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। পূর্বববং। অর্থাং জলীয়, তৈজস 
ও বায়বীয় পরমাণু সমবেত স্পর্শ নিত্য, তদৃভিন্ন স্পর্শ অনিত্য ॥ ১০১-১০৪ | 

হাঁ ঘাক্ধঅতনল্ত ছিলী লাল্যঙগ সুগন্দিব্। 

ঙ্গা্ি ঘলাতী ভ্যান ঘাক্দী লহীঘিক লব ॥০৭। 
কিন্ত পৃথিবীবৃতি দূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটি গুণ পাকজ। অন্য 

বস্তর এ গুণ সমূহ পাকজ নহে। তাহার মধ্যে বৈশেষিক মতে পাধিব 
পরমাণুতেও পাক হয় । দ্বযপ্ুকাদিতে পাক উৎপন্ন হয় না ॥ ১০৫ ॥ 

িঘাঁ_হণ--বাল্ঘ-হ্যহ্ালা | লাল্যসরি। ঘৃষিজ্তা ছি জঘ-হব-যাল্য-ত্ঘহা- 
ঘহাস্থৃি: ানজ্ঞ-ভবীবাহ্ণভঞ্ঘন । ল ছি হাতনাণি গয়াযলালী অত কদাহিজ ঘহাতববি। 
নীইঘীহসনীভ্ঘস্বাল্অঘ-ভ্যলিক্কাঙ্যানীঘাঘিকলীলি নিআীজব, ঘনন-দুখিজ্মী: 
হীলহ্নহাহিমিনূ। লঙ্গাদি দৃতি্ধীন্তু অতি নছহী ঘবদাজালত কথাহীনাঁ ঘাক হলি 
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ধহীঘিক্ঞা অহন । বনানঘলাহাব: _অনযবিলা5বচ্তষ্ধন্থ অ্বলন্ত ঘাকী ল জলন্ত । 
নহল্জ্ু অন্বির্বঘীশীনালতনিন্ত শিলত্ইদ্ত ভ্বলল্নন্তু বহলাতানু ঘাক: | ভ্ুনহক্ষ নক্ছনব্মাত্ত 

অবীর্থাহ তরশযুক্ধা হিক্ষনআ-ঘুলজ্পন্থাঅহিঘভ্যল্তীনুঘতি: । বীজানলিহাবিলগবহান্ 

ভজ্যুকনাহী জতিলি ক্যুস্বাল্বহীত্ঘলিহলি । অঙ্গ শ্বঘৃক্চাহি হজিলাহামাহয 
লিলি: হাত: ঘ্ুনহরীত্যা ণাহ্নিহললর্লীলিছিজ্মহ ভিনবহান্যার্থ হাআদক্ষিা। লঙ্গ 

মিমাবঅনিমাবানক্লীক্াই ললহাজা | লহকীকাইত্ত লিশাব: ছিস্িনুলাধহী নিশানা 

অনবিন্, নিহত লন ক্ম্ণতত হআানু, “অযীনা-জিলাবাতীহলদ্ঘা কাংতা জন” ছলিছি 

শহীনিজ্ূসন্ । ভতীবলবীনুঘজ-নাআালধহাতন তংআগ্ঃ | অন্যথা জলতী5দি শহ- 

ব্রযাবীন্ঘজী ঘৃতলরযীবলাহাধহাআহ্ল্মামি: হযাকিনি। অগ যহি লন্যাবচক- 

অণীব-নিলাহা-ন্িহাচ্ঞ জ্কাতদ্ষঘ নিলাবাজ-নিবাব: আনু, লহন্চান্হাহালা । লখাছি 

আখ নলহাগা। আন্থির্বীবানু নহদাতী ছল । ভলঃ দহলাঙ্জল্নইত লিআহা ভভরল 
আহ্ফধন্ধরযাবানাহাত্তী লঘত্ুকনাহা: (২) ললঃ নহন্বাঘী হযানাহিলাহা: (৭) ললী 
হক্ঞা.ঘ্ঘটি: (২) অলী লল্যাহচলান্তযুা ক্ষিবা (৬) অলী নিশা: (৬ লন: 

ঘুরবঘীবানাহা: () ভর আহ্জক্কভযীঘ: €৩) ললী লুম্ঘুন্ঠীন্সজি: (4) শ্রলী 

₹ক্রা্.নদজি: (৭) হুলিনলহাগা । লন্তু হযালাহিলাহাহাথ ₹কীবুঘজিধাণ আা ঘহলাআী 

নভযাহচলান্তুযুা দ্িঘাওভিত্লিশিজ | অঙ্িতত্ুত্ী দহলাআী অনু কক্মী, লল্লিনলাহামক্নইজে 

যুগীনুভিদন্লইআ ন্ব ভস দহ্লাআী ক্লিঘল্লেহাালানু,১ ষম্পনলি কম্লাল্িহান্তুন্ঘণী: 

নিঘগ রজ্গী জন্যাহকমাল্নযুগাঙ্ষিঘান্তদদতহ্ । নখাদি ঘহম্বাথী হলামাহিলিন্জিভন- 
্ান্ত হজ্জানযএন্দলি: ব্আহিলিশ্বঘ । দৃত্মন্ৃদাহ্ঙ্বিভব্ঘাদি কণাল্লই ই্ন্তুজান। জথ 

হুহাহাঘা । ভা ন্াহমন্ক্নীবালিলাহানিছানত জ্যাতনণহয ন্রিলাবীন নিলাধাঅনন 

অলি ান। ভরখাছি লন্বিভরীবাহ উঘতুক্াহচপন্ক ঘহমাআী কক, লী নিনাবা:, ভুত 

আহ্মনন্তভবীবালাহাত্বলী নম্যগক্ষলাহা-নিনাবাজ-নিনাথী (২) জল: হযাললাহা-দুত্র- 

অযীবনাহী (২) লী জৌন্ঘততুলহথীনী (২) ভ্রলী হন্ষিনীহ্নঅল্য-নহলাধুক্ষল্পঘী 

লাহা: (২) ললীগচ্হনহ্া্দঅতীবাহ লন্যাহ্পান্তযুা ক্ষিঘা (4) লী শ্রিসানাঃ 

(ধ) বলহন্ব ঘৃত্করথীবলাহা: (৩) বল আহজনকভঘীঘ: (4) নী ভ্রহাক্ধীল্যজি: 
(৫) ল্রলী ₹জীত্বনিঃ (৭০) অধক্কান্ছাহাতা | লন্বিভরঁঘীবান্ নহমাআী জম্ম । লী 
নিাবা: | ভ্রলী লল্যাহক্ভ্রবীঝলাহা: | লনী ল্ত্ুক্ষনাহাঃ (২) ভ্বলী নম্মহুদ্চলাহা- 

নিহাচ্ত ভ্কাদঘধ্ষ মিলামঅনিাবহযান-লাহীী (৭) ভন: দুত্ভ্রথীবানাহাংজীন্ঘতী: 

(২) ভন ভলংইহান্ববীঘ: (৬) লবী অহ্থিনীব্নজল্যঘবনাগী কম্লাহাঃ (৬) শ্রমী রজত 
নহাকনদভঘীবযাহু লত্যাব্যান্ততুা ক্ষিযা (6) শলী নিাবাঃ (৩) জল: ভু্মতঘীবানাহাঃ 
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(৫) শ্রী ঙ্যাহমলকীজাং্ধঘাণ: (৭) লমীহঘতুকীম্ঘলি: (২০) ললীহক্কীব্যলি: 
(২২) নচ্যনহাজ্হ্যইন্তনাব্মি্বযীবাজ কঘনাহালুঘাহী, লানত্জ্ঞাজনিক্কবআাননংভিঘহ- 
তান । চ্চিস্ব লাহান্ধী যহ্যএব্ঘাব্চ্চকাহা ল্ঃ কণাবাজলিলাহী নীকদধিত্বব্ং পহনাহ: 
হাম । ভল্দাহ্ক্হন্ল্লাহাকব্হা হ্ীত্ঘী শহম্লিনহী ₹ক্ষলহলা ন হান। ভা 
দলোব্তল্লই জম্লন্থিলললাল্, ঘস্বনাহিহাছীওঘি মুগীন্ঘতি: । ভ্রথাহি হৃক্ষগণহদাতআী 

কলম, ললী মিলার: | অল জহচনক্ছলঁঘীধানাহা-নংনাজ্ঘল্লতন্কমগ্জী । শমী প্ঘতুকষনাহা: 

ঘহমাত্নললং্ষর্মঅল্ম-মিমাঘহতীক্ক: জ্ঞাত: (২) অবঃ হযানাহিনাধী বিনলাধান 

ঘুতত্বতযীবানাহাহন্বকধক: জ্ঞান্ত: (২) অলী হজ্ীমৃদপিক্গআবজ্ক্ষঅণীবাহতীতনঙ্ক: জ্যান্ত: 

(ই) অথ নঘঘ্যকীন্দজি: (৬) ভরতী হন্জীলুদাজিহিলি (4) ঘস্বহাসা | ত্মনাহাম্বনন্ভাত 

ঘহনাগুল্লইং কজ্াম্বিল্মনান্ অচ্ট যুলীন্লিঃ । খা নহদাতুকজ্লআা দহলাঘত্রজ্লহ- 
বিলাল জাহলক্ষবীবনাহাভললা লশ্যঘৃক্ধলাহা-নহদাত্ৰন্লহকম্মতী (২) আশ 

হ্যালাহিনাহা: ঘংলাজ্বল্লং জ্্জী শিআবহতর (৭) ভ্রলী ₹ক়ীন্ঘলি: হলাধ্জল্ই 

হৃত্যভ্রযীবালাহাহন্ঘ (২) জল: ঘহলাধ্লক্দাহ্ীবা: (৬) ললী ত্রমঘুক্ষীন্ঘজি: (4) অথ 
হজীন্দজিবিলি (€)। ঘৃর্ধ হযামনাহাহাঘ। ঘহলাঘ্ল্লই কজ্লন্ঘিলনানূ ঘমহাজা । 
লখাহি-_পংপাঘী কম্, লল: নলাত্বল্নাইজ শ্িলাবা:, পল: আহজমন্জবঘীবলাহা হললী 
লুঘৃদ্ধনাহাঃ (২) লল: হযানাহিনাহা: ঘহলাধ্ৰল্তকর্দঙী (৭) ঢালী ₹জীলুঘলি: 

থহলাগুলল্লং জ্রনঅতিমাধাহন্ন (২) লল: ঘহ্মান্মল্বইআ দৃত্বভযীবানাহা: (৬) ভ্রল: 

ঘহমাজ্ৰন্লইজবঘীন। (4) লী ভমঘুক্তীলুঘজি: (ধ) লী ভৌন্বন্ি: (৩) হব 

হকজীল্নলিজনকান্ত হদাণল্লই জমন্িনাব্চ্ভহাগা | খান্থি-নহদাথী কলা, অল 
ঘহলাগ্ল্তং শিলা:, ভর আহ্কমন্তভথীবানাহাজ্ললীলম্ঘতূক্ঞলাহাঃ (২) লন: হযালনাহা: 

(২) নবী হজীলুঘজি ঘংলাঙ্তল্নহজ্ঞ্মতভী (২) লল: ঘংলাগ্তজ্লহক্ল অনিল: 
(৬) লল: তৃতশ্রত্রবীনলাহা: (২) অল: নংলাঙ্জল্নত্ঘীবা: (€) ললী ল্রঘঘৃকীন্মলি: 
(৩) অধ ₹ন্ীজুঘলি (০) হিন্সহহেআা 1৭০ 

ইহাদিগের ইতি । অর্থাং রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই গুপসমূহ পৃথিবীতে 
থাকে । জলে রূপ, রস ওস্পর্শ থাকে কিন্তু গন্ধ থাকে না। তেজে রূপ 

ও স্পর্শ থাকে কিন্ত রস ও গন্ধ থাকে না। বায়ৃতে কেবল স্পর্শ থাকে, 
অপর তিনটি গুণ থাকে না। জলের রূপ, রস ও স্পর্শ অপাকজ হইলেও 

জলবৃতি এই গুপত্রয় অনিত্য। এবং তৈজসীয় রূপ ও স্পর্শ এবং বায়বীয় স্পর্শ 

অপাকজ হইলেও উহ্থার! অনিত্য । জলবৃতি স্পর্শ অপাকজ শীতল । তৈজসীয়্ 

স্পর্শ অপাকজ উঞ্ণ। বায়ুর স্পর্ম অপাকজ অনুষ্ণাশীত অর্থাং উফ্ণও নহে 
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শীতলও নছে। পৃথিবীবৃত্তি স্পর্শ পাকজ অনুফাশীত অর্থাধ উফণও নহে 

শীতলও নহে। 

বিশ্বনাথ বলিলেন-_পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটি গুণের 

পাকজত্ব অর্থাং পাকজন্যত্ব আছে । কোন সময়েই জন্য অর্থাৎ জল, তেজ ও 

বায়ু এই দ্রব্যজয়ে উক্ত গুণচতুষ্টয় সমবেত হয় না। অগ্নিসংযোগ হইতে 

কেবল পৃথিবীতেই রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের পাকের দ্বার] পরিবর্তন পরিলক্ষিত 

হয়। শতবার অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত হইলেও জলসমবেত দূপাদির পরিবর্তন হয় 
না। গন্ধ কেবল পৃথিবীবৃতিগৃণ, অন্য দ্রব্যে থাকে না। জঙ্গে গন্ধের উপলব্ধি 

হইলে অথবা বায়ুতে গন্ধের উপলক্কি হইলে বুঝিতে হইবে যে--এঁ গন্ধ কোন 

পাধিবদ্রব্োই আশ্রিত। সেই পাথিবদ্রব্যের সহিত জঙগ ও বায়ুর সংযোগ 
হওয়ায় তদাশ্রিত গন্ধ জল ও বায়ুতে প্রতীত ব! প্রতিভাত হয়। এবং যেমন 

পৃথিবীর ও বার স্পর্শ শীতল না হইলে জলীয় পদার্থের সহিত পৃথিবী ও বায়ুর 

সংযোগ হওয়ায় উহ্বাদের স্পর্শ শীতল বলিয়া উপলব্ধি হয়, সেইরূপ জলে 

সৌরভ ও উষ্ণতা গুণ থাকিলেও জলের সহিত কোন পাধিব ও তৈজসীয় বস্তর 
ংযোগবশতঃ জলে সৌরভ ও উষ্ণতার উপলব্ধি হয় । সেই পাধিববস্তর মধ্যে 

কেবল পরমাথুতেই পাক হয়। এই কথা বৈশেষিকেরা বলেন । তাহাদের 
অভিপ্রায় এই যে বূপপরিবর্তনের জনক তেজঃপদার্থের সহিত সংযোগ সম্ভব 

না হওয়ায় অবয়বিদ্বারা আক্রান্ত অবয়বসমূছের পাক সম্ভব হয় না। কিন্ত 
বহিসংযোগ দ্বারা অবয়বিসকল বিনষ্ট হইলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সকল পরমাথুতে 

পাক উৎপন্ন হয়। পুনরায় পন্ক পরমাণুর সংযোগ হইতে বা দ্বারা দ্বযণ্ুকাদিক্রমে 
মহাবয়বী পর্য্যস্ত উৎপন্ন হয়। তেজের অত্যন্তবেগবশতঃ অল্পকাল মধ্যেই 

পূর্ববসংস্থান বিনষ্ট ও শীঘ্র অপর সংস্থান উৎপন্ন হয়। এখানে দ্বযগ্ুকাদি 

নিজের বিনাশ কাল হইতে আরস্ত করিয়া কতিপয়ক্ষণের মধ্যে পুনরুৎপল্ন 

হইয়া রূপাদিবান্ হয়, তাহার প্রক্রিয়া! শিল্তাদিগের বোধসৌকার্য্যার্থে প্রদগ্িত 
হইতেছে। 

বৈশেধিকগণ পরমাণুতে পাক স্বীকার করেন আর নৈয়ার়িকগণ অবয়বীতে 

পাক স্বীকার করেন। ভাহার মধ্যে অর্থাৎ বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকার ও 
অস্বীকার এই মতছয়ের মধ্যে বিভাগজন্য মিভাগ অস্বীকৃত হইলে নয়টি ক্ষণ হয়। 
এখন উত্তরদেশসংযোগের অনুৎপত্তিবশতঃ পরমা গ্ুসমবেত ক্রিয়ানাশও উৎপন্ন 

হয় না, যেহেতু উত্তরদেশ-সংযোগ না হইলে ক্রিয়! নাশ হয় না। নবক্ষণ- 
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প্রক্রিয়া নয়টি ক্ষণে দ্বাপুকাদি রূপবান্। অর্থাং নৈয়ায়িকেরা বলেন-_ 
প্রত্ধলিত বহিকুণ্ডে ঘটসংস্থাপিত হইলে তীব্র বহিসংযোগঘ্ধার! ঘট বিন হয় 
না। ঘট বিনফ হইলে “সেই এই ঘট” ইত্যাকারক প্রত্যভিজ্ঞা জপ্রমা হইত । 

স্কামঘট রক্তবর্ণ হইলেও এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা যথার্থ হয়। ইহাতে ঘটের অবিকল 

স্থিতিই সিদ্ধ হয়। এইজন্য স্বীকার করা উচিত যে-_অবয়বীতেও পাকজ 

রূপারি উৎপন্ন হয়। অবয়বসমূহের সংযোগ যতই নিবিড় হউক্ না কেন, 
সেখানে অভিসৃক্্প ছিত্র থাকিবেই। ঘটে তৈলম্বতাদি থাকিলে ঘটের 
বহির্ভাগেও ওজ্বল্য প্রতায় হয় । এ ওজ্জল্য তৈলঘৃতাদি দ্রব্যের বহিরাগমনেই 

উৎপন্ন হয়। যদি ঘটে অতি সৃষ্ষ্পচ্ছিদ্র না থাকিত, তাহা হইলে দ্ৃততৈলাদির 

বহিরাগমন সম্ভব হইত না। এইরূপে ঘটে অতিসৃশ্ষ্চ্ছিদ্রের অবস্থিতি সিদ্ধ 

হইলে বা স্বীকৃত হইলে সুক্মতম অগ্নিকণার প্রবেশের নিমিত ঘটের সকল 
অবয়বের বিভাগ স্বীকার প্রয়োজন করে না। এই সৃক্্সছিদ্রে অগ্নিকণ প্রবেশ 
করিয়া ঘটের শ্যামনূপ বিনফ করে এবং ঘটে রক্তরূপ উৎপন্ন করে। এই 

কারণেই নৈয়ায়িক অবয়বীতেও পরমাণু পর্যান্ত সকল অবয়বে পাক স্বীকার 
করেন এবং উভয় একই সঙ্গে পাক হওয়ায় একই সময়ে রূপান্তরের 

উৎপত্তি হয় । 

বৈশেষিক মতে বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকার কস্মিলে কোন বস্তকে অপেক্ষা 

করিয়াই বিভাগ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। আর বিভাগ কোন পদার্থকে 

অপেক্ষা না করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিভাগের জনক হইলে বিভাগ কর্ম বলিয়। 

গণ্য হওয়ায় বিভাগে কর্মলক্ষপের অতিব্যাণ্ডি হয়। যেহেতু “সংযোগ ও 
বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ কন্মণ বলিয়া কথিত” এই কথা বৈশেষিকসৃত্রে 
উক্ত আছে। অনপেক্ষ বা নিরপেক্ষ শবের--“কর্ম্মের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন 

ভাবপদার্থের সাপেক্ষ” ইহাই বিবক্ষিত অর্থ । অন্যথা অর্থাং কর্মের 

অব্যবহিত পরবর্তী কোন ভাবপদার্থকে অপেক্ষা না করিয়া সংযোগ ও 

বিভাগের কারণ কর্ম” এইরূপ নিরপেক্ষ শবেের পারিভাষিক অর্থ স্বীকার না 

করিলে কর্ধেরও উত্তরসংযোগের উৎপত্তিকালে পূর্ববসংযোগের নাশ 

অপেক্ষিত হওয়ায় উত্তরসংযোগজনক কর্শে অব্যাপ্তি হয়, অর্থাৎ পূর্ববসংযোগ 

বিনষ না হইলে উত্তরসংযোগ উৎপন্ন হয় না। অতএব কর্ম-সংযোগ ও 

বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ ন! হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তির উৎপতি হয়। কিন্তু 

অনপেক্ষ শবের উক্ত বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ স্বীকার করিলে উক্ত অব্যাপ্তি 
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হয় না। যেহেতু কর্ম পূর্বসংযোগ নাশের সাপেক্ষ হইলেও নাশ ভাব পদার্থ 
নয় বলিয়! কর্মে উক্ত অব্যাপ্তি হইল না। যেখানে অর্থাং কোন বস্তকে 
অপেক্ষা! করিয়! বিভাগ বিভাগের জনকস্থলে বদি দ্রব্যের উৎপাদক-সংযোগের 
বিনাশবিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা! করিয়া বিভাগজদ্ত বিভাগ হয়, তাহা হইলে 
তখন দশক্ষণ প্রক্রিয়! হয় । আর যদি দ্রব্যনাশবিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা! করিয়া 
বিভাগজন্য বিভাগ হয়, তাহ! হইলে তখন একাদশক্ষণ। প্রজ্তিয্া হয় । তথাহি-__ 

সেই প্রক্রিয়াসকল বপিত হইভেছে-_গ্রথমে নবক্ষণা প্রক্রিয়া! । [এই কল্পে 
বিভাগজন্ত বিভাগ স্বীকৃত হয় নাই ] যথা বহিসংযোগ হইতে পরমাণুতে কর্ম 

অর্থাৎ দ্বাগুকের উৎপাদক পরমাণুদ্ধয়ের মধ্যে একটিতে ক্রিগ্না। তাহার পর 
দ্বাগুক-আরস্ভক অন্তপরমাণুর সহিত বিভাগ, তাহার পর দ্বাগ্ুকের উৎপাদক 

সংযোগের নাশ, তাহার পর ছ্যপুকের নাশ (১), পরমাধূগতরূপনাশের প্রতি 

দ্বাগুকাত্মক দ্রব্য প্রতিবন্ধক বলিয়। দ্বপুকনাশের পূর্বের শ্ামবর্পের নাশ অসম্ভব- 

হেতু দ্বাথুকনাশের পর পরমাথৃতে শ্তামাদিরপের নাশ হয় (২), তাহার পর 
অন্য বহ্কিসংযোগ হইতে রক্তরূপাদি চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হয় (৩), তাহার পর 
দ্বযগ্রুকাত্মক দ্রব্যের উৎপাদক-অনৃকৃলক্রিয়! (৪), তাহার পর বিভাগ (৫), তাহার 

পর পূর্বসংযোগের নাশ (৬), তাহার পর দ্বাগুকের উৎপাদকসংযোগ (৭) 

তাহার পর দ্বাগুকের উৎপত্তি (৮), তাহার পর রূক্তরূপাদি চতুষটয় গুণের 
উৎপত্তি (৯)-_ইহাই নবক্ষণ! প্রক্রিয়া] । র 

যদি বল ম্যামাদিরপের বিনাশক্ষণে বা রক্তরূপাদির উৎপতিক্ষণে 

পরমাণৃতে দ্বাণুকাত্মক দ্রব্যের উৎপাদক অনুগুপক্রিয়। উৎপন্ন হউকৃ। এইনপ 
বলিতে পার না। যেহেতু অগ্নিসংযুক্ত পরমাথুতে যে কর্ম উৎপন্ন হয়, 

সেই কর্মের বিনাশ ব্যতীত এবং গুণের উৎপত্তি ব্যতীত সেই পরমাণুতে 
দ্বাথুকের উৎপাদক অনুকূল ক্রিয়ার উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেহেতু 
কর্মবিশিষ্ট দ্রব্যের উপরে কর্ম থাকে না এবং নিশু4ণ দ্রব্যে দ্রব্যের উৎপাদক 
অনুগুপকর্মের অনৃৎপত্তি হয়। অর্থাৎ উত্তরদেশে সংযোগই ক্রিয়ার বিনাশক 
একথ। পৃর্বেবে কথিত হইয়াছে। এ উত্তরদেশসংযোগ দ্বগুকলাশ হইতে 
উৎপন্ন হয়, অতএব উহ! দ্বাগ্ুকনাশের পরক্ষণে অর্থাং শ্যামনাশক্ষণে উৎপন্ন 
হয়। সুতরাং শ্যামবর্ণ বিনাশক্ষণে পরমাধুক্রিয়ার বিনাশ হয় । তাহার পর 
রক্তরূপের উৎপত্তি হয়, তাঙার পর ছ্বাগ্রুকের উৎপাদক ক্রিয়ার উৎপতি হয়। 
নি” দ্রব্যে ক্রিয়। বা কর্ম থাকে না, যেহেতু অভিঘাত, নোদন, বেগ ও 
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অন্বষ্টাদি ক্রিয়াজনক পদার্থমাত্রই গুণবিশেষ, এ গুণসমৃহের পৃর্যবোংপতি 
ব্যতিরেকে এ গুণজন্য ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি বল তথাপি শ্যাম- 

রূপাদির বিনাশকালে পরমাধুতে রুকতরূপার্দি উৎপন্ন হউকৃ। এরূপ কথা 

বলিতে পার লা। যেহেতু পূর্বেবাংপন্ন রূপাদি পরবর্তী বূপাদির উৎপতির 
প্রতি প্রতিবন্ধক বলিয়। পূর্ব্বোংপন্ন রূপাদির ধ্বংস ও পরবর্তী রূপাততরের 
প্রতি কারণ বলিয়্। গণ্য । 

এখন দশক্ষণপ্রত্রিয় । যথা--সেই দশক্ষপপ্রক্রিয়। দ্বাগ্ুকের উৎপাদক 

স*যোগের বিনাশবিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা করিয়! বিভাগজন্ত বিভাগের 

উৎপত্তির পর উৎপন্ন হয়। যথা বহিচসংযোগ হইতে ছ্পুকের উৎপাদক 

পরমাণুতে কর্ম বা জ্রিয়া। তাহার পর বিভাগ, তাহার পর ছ্বাগ্ুকের 
প্রযোজক-সংযোগের নাশ, তাহার পর দ্বাগ্ুকের নাশ ও বিভাগজস্য বিভাগ (১) 

অর্থাৎ তৃতীয়ক্ষণে দ্বাপ্ুকের প্রযোজক-সংযোগ বিনষ্ট হয় এবং চতুর্থক্ষণে 
পরমাগু-আকাশ-বিভাগরূপ বিভাগজন্য বিভাগ উৎপন্ন হয়। তাহার পর 
পরমাপ্-সমবেত-শ্যামরূপের নাশ এবং পরমাণু ও আকাশের সংযোগ নাশ (২) 

যেহেতু পরমাণু-সমবেত শ্যামরূপ বিনাশের প্রতি দ্বগুকনাশ কারণ বলিয়া 

কারণীতৃত দ্যপুকনাশের পূর্বে কার্য্যভূত পরমাণু-সমবেত শ্ামরূপের নাশ 
সম্ভব হয় না। তাহার পর রক্তরূপ উৎপন্ন হয় ও উত্তরসংযোগ উৎপন্ন হয় (৩), 

' যেহেতু উত্তরসংযোগ ব্যতীত পূর্ববক্রিয়া বিনষ্ট হয় না, একটি কর্মের 
উপস্থিতিকালে অন্ত কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। এইজন্য দ্বাণুকের প্রযোজক কন্মের 

উৎপত্তির পূর্বের উত্তরসংযোগের উৎপত্তি প্রয়োজন। কক্মন্বজন্য পরবর্তী 
সংযোগ দ্বারা বিনষ্ট হয়। সেইজন্য উত্তরসংযোগের উৎপত্তির পর বহিির- 
সংষোগবিশেষজন্য পরমানুতে কন্্ম বিনষ্ট হয় (8)। তাহার পর অদৃষ্টবিশিষ্ট 

আত্মসংযোগ হইতে দ্রব্যারস্ভানৃগুণক্রিয়া (৫) অর্থাৎ সেই সেই ঘটাদি, 

যাহার' ভোগসাধন হইবে, তাদৃশ-অন্ুষ্ট সহকৃত-আত্মার--পরমাুর সহিত 
বহিসংযোগবশতঃ দ্রব্যের আরকানৃক্রিয়! উৎপন্ন হয়। সেই অনুগতপক্রিয়ার 

উৎপত্তির পর বিভাগ হয় (৬), বিভাগের পর পূর্ববসংযোগের নাশ (৭) তাহার 

পর দ্রব্যের প্রয়োজক উত্তরসংযোগ (৮) তাহার পর দ্বযপ্ুকের উৎপত্তি (১) 
তাহার পর রক্তরূপাদির উৎপতি (১০)। 

, এখন একাদশক্ষপপ্রক্রিয়া--বহ্চিসংযোগ হইতে পরমাগ্রতে ক্রিয়া উৎপন্ন 

হয়। ভাদৃশ কর্মের উৎপত্তির পর বিভাগ উৎপন্ন হয়। বিভাগের উতপতির 
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পর দ্রবোর উৎপাদক সংযোগের নাশ। তাহার পর দ্বাপ্ুফের নাশ (১), 
তাহার পর ছাগুকনাশবিশিষউকালকে অপেক্ষা করিয়া বিভাগজন্য বিভাগ ও 
স্যামরূপের নাশ হয় (২), তাহার পর পূর্বসংযোগের নাশও রক্তরূপের 

উতপতি (৩), তাহার পর উত্তরসংযোগ (৪), তাহার পর বহি নোদনজজ 

পরমাগুতে কর্শের নাশ (৫), তাহার পর অদৃষ্টখিশিউ আত্মার সংযোগ 

হইতে দ্রব্যারস্তের অনুগুপক্রিয়! (৬), তাহার পর বিভাগ (৭) তাহার পর পূর্ব 
সংযোগের নাশ (৮), তাহার পর দ্রব্যের আরস্ভক উত্তরসংযোগ (৯), তাহার পর 

দ্যপুকের উৎপত্তি (১০), তাহার পর রক্তরূপার্দির উৎপত্ি (১১)। মধ্যম 

শব্দের মত অর্থাং আকাশের কোন অংশাবচ্ছেদে উৎপন্ন একটি শবের দ্বার! 

পূর্ববক্ষণোতপন্ন শব্খবিনষট হয় এবং দ্বিতীয়ক্ষণে আর একটি শব্দ উৎপন্ন হয়। 

স্িতীয়ক্ষণোৎপল্ন শব দ্বার! প্রথমক্ষণোতপন্ন শব্ববিনষ হয় এবং তৃতীয়ক্ষণে 

অপর একটি শব উৎপন্ন হয় । এইরূপ ধারাক্রমে শব্ধ উৎপন্ন হইয়। কর্পাবচ্ছেদে 

আকাশে উপস্থিত হইয়! শ্রবণেক্ট্িয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় হয় । এই শবধারার 

মধ্যে দ্বিতীয়ক্ষণোতপন্ন শবটি প্রথমক্ষণোৎপন্ন শব্দের নাশক হয় এবং তৃতীয়- 

ক্ষণোৎপন্ন শর্ষের জনক হয়। সেইরূপ একবহ্িসংযোগ হইতে শ্যামরূপের 

নাশ ও রক্তরূপের উৎপত্তি হয় না। কারণ ততক্ষণ পর্যস্ত একটি বহ্নি থাকে 

না। অর্থাৎ আকাশের কোন দেশাবচ্ছেদে কোন একটি শব্দ উৎপন্ন হইলে 

তাহা হইতে পরক্ষণে আর একটি শব উৎপন্ন হয়, পরক্ষণে তাহ! হইতে আর 

একটি শব উৎপন্ন হয় । এইরূপ ধারাক্রমে শব উৎপন্ন হইয়া! কর্ণাবচ্ছেদে 

আকাশে উপস্থিত হইলেই উহ] শ্রবণেক্ত্রিয়ে প্রত্যক্ষ ষোগা বিষয় হয় । এ 

শবধারার মধ্যে দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্ের বিনাশক ও তৃতীয় শব্দের উৎপাদক 

হয়। সেইরূপ এক দ্বণুকনাশক-বহিসংযোগ হইতে শ্যামনূপের নাশ ও 
রক্তব্ূপের উৎপত্তি হয় না । যেহেতু ততক্ষণ পর্যযত্ত কারণ থাকে না। অর্থাং 
যেমন বহিঃসংযোগ হইতে ছ্যপুক বিনষ্ট হওয়ায় পরমাঘুদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইয় 
পড়িল, অমনি বহিপরমাথুসংযোগও নষ্ট হইল । অতএব দ্বণুক নাশের 

সমকালেই বিনষ্ট হয় বলিয়া! বহি রক্তরূপের উৎপত্তির অব্যবহিত পৃর্ববক্ষণ 
পর্যন্ত থাকিতে পারিল না। এই নিমিত এ বহি রক্তরূপাদির উৎপতির 

কারণ বলিয়। পরিগণিত হয় না৷ 

আর বিনাশক যদি উৎপাদক বা! প্রযোজক বলিয়। স্বীকৃত হয় অর্থাং 
নাশকাতিগ্লিক্ত কোন পদার্থ উৎপাঙগক বলিয়া স্বীকৃত না! হয়, ভাহা হইলে 
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রক্তরূপার্গি বিনষ হওয়ার পর তাদ্বশ বহিসংযোগ ম্যামরূপাদ্দির বিনাশকালে 

বিনষ্ট হইলে অগ্নিসংযোগ নাশের দ্বারা তদুতরক্ষণে রক্তরূপাদির উৎপত্তির 

অসম্ভবহেতু পরমাণু চিরকাল রূপশৃগ্ত থাকিবে । উৎপাদকতাবচ্ছেদক যদি 
নাশকতাবচ্ছেদক হয়, তাহ] হইলে কার্য্যতাবচ্ছেদক ও সামান্তাকারে পৃথিবী” 

পরমাথুরূপত্ব হইবে । অগ্নিসংযোগ যদি বিনাশক হয়, তবে অগ্নিসংযোগত্ব 
নাশকতাবচ্ছেদক হইবে । আবার সেই অগ্লিসংযোগত্ব কারণতাবচ্ছেদক হইলে 

কাধ্যতাবচ্ছেদকও সামাম্তাকারে পৃথিবীপরমাৃরূপত্ব হইবে। যেহেতু 

কারণতাবচ্ষেদকের-বৈচিত্র্যবশতঃই কার্যেরও বৈচিত্র্য উৎপন্ন পরিলক্ষিত 

হয় নচেং হয় না। এখানে কারণতাবচ্ছেদক অগ্নিসংযোগত্ব এক বলিয়। 

কার্যগত কোন বৈচিত্র্য হয় না। সুতরাং নাশকতাবচ্ছেদকই যদি 

কারণতাবচ্ছেদক বা উৎপাদকতাবচ্ছেদক হয়, তাহা হইলে রক্তরূপ উৎপন্ন ও 

সেই অগ্নি বিন হইলে কোন পরমাণু রক্ততর, কোন পরমাণ্র রক্ততম এইরূপ 

হইতে পারিল না। অথচ সিন্দুরাদিতে তাদৃশ রক্তরূপের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয় । 
এইরূপে দ্যুকনাশক কর্মবিশিষ$ পরমাণু ভিন্ন দ্ব্যগুকান্তরের আরম্ভক বা 
উৎপাদক পরমাণুতে দ্বাথুকের উৎপাদক সংযোগনাশাদির উৎপতিক্ষণে 

দবযণুকান্তরের আরস্ভক কর্মের উৎপত্তি স্বীকৃত হওয়ায় পঞ্চম, যষ্ঠ, সপ্তম ও অফ্টম 

রূপে দ্বাণুকনাশের ক্ষণে গুণ উৎপন্ন হয় । অর্থাং রক্তরূপাদির উৎপতি হয় । এ 
পর্য্যস্ত এক পরমাণুতেই ক্রিয়ার উৎপতি স্বীকৃত হইয়াছে । এখন অপর পরমাথুতে 

কর্ম্োৎপত্তি স্বীকৃত হইলে কিরূপ প্রক্রিয়া উৎপন্ন হইবে, সেই কথ গ্রন্থকার 

বলিতেছেন-_-“তথাহি” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । একটি পরমাণুতে ক্রিয়া! উৎপন্ন হয়, 

কর্মের উৎপত্তির পর বিভাগ উৎপন্ন হয়, বিভাগের উৎপত্তির পর আরম্ভক বা! 

উৎপাদকসংযোগ বিনষ্ট হয় ও অপর পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। তাহার পর 

দযদুক বিনষ্ট হয় ও অন্য পরমাণুর ক্রিয়ার জন্য বিভাগ হয়--এই একটি কাল 
(১), তাহার পর শ্যামরূপাদি বিনষ্ট ও বিভাগ হইতে পৃর্বব-সংযোগের নাশ-_ 

এই একটি কাল ৫২), তাহার পর রক্তরূপের উৎপতি ও দ্রব্যের উৎপাদক 

সংযোগ--এই একটি কাল (৩), তাহার পর দ্বাণ্ুকের উৎপত্তি (8), তাহার 

পর রক্তরূপের উৎপতি (৫), পঞ্চক্ণা প্রক্রিয়া । 

দ্রব্য নাশের উৎপত্িক্ষণে__অন্ত পরমাণুতে ক্রিল্নাচিস্তাদ্বার1 যর্ঠক্ষণে 
রক্তরূপের উৎপতি হয় । তথাহি -পরমাবুক্রিয়। দ্বারা অপর পরমাণুর সহিত 

বিভাগ, তাহার পর আরস্ভক সংযোগ বিনষ্ট হয় । তাহার পর দ্যগ্ুকের নাশ 

৩৬০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ও অন্ত পরমাণৃর্ধে কর্ম উৎপন্ন হয় (১), ভাহার পর শ্যামরূপাদির নাশ ও 

অপর পরমাণুতে কর্মের উৎপত্তি হয় (২), তাহার পর রক্তরূপের উৎপত্তি ও 

অন্ত পরমাণৃতে পূর্ববসংযোগের বিনাশ (৩), তাহার পর অন্য পরমাণুর সহিত 
পূর্ববসংযোগের উৎপত্তি (9), তাহার পর দ্বাগ্ুকের উৎপত্তি (৫), দ্বাগুকের 

উৎপতির পর রক্তরূপের উৎপত্তি (৬), এবং ম্যামরূপের নাশের উৎপতিকালে 

অপর পরমানুতে কর্মচিত্তান্বার! সপ্ুক্ষণ' প্রক্রিয়! | তথাহি-_-পরমাণুতে ক্রিয়।, 

তাহার পর অপর পরমাণুর সহিত বিভাগের উৎপত্তি। তাহার পর উৎপাদক- 

সংযোগ বিনষ্ট হয়, তাহার পর দ্বগুক বিনষ হয় (১), তাহার শ্যামাদিরূপের 

নাশ ও অস্ত পরমাণুর ক্রিয়া (২), তাহার রক্তরূপের উৎপতিি ও অপর 

পরমাণুর সহিত কর্্মজন্য বিভাগ (৩), তাহার পর অন্ত পরমাণুর সহিত 

পূর্বসংষোগ নাশ (৪), তাহার পর অপর পরমাধুর সহিত সংযোগ (৫), 

তাঙ্তার পর ছ্বণুকের উৎপত্তি (৬), তাহার পর রক্তরূপের উৎপতি (৭), 

এইরূপ রক্তরূপের উৎপত্তি সমকালে অন্য পরমাণুতে কর্মচিন্তা করিলে 

অহ্টক্ষণ! প্রক্রিয়া হয় । যথা পরমাণুতে কর্ম, তাহার পর অন্য পরমাণুর 
বিভাগ, তাহার পর উৎপাদক-সংযোগের নাশ, তাহার পর ছ্গ্ুকের নাশ (১), 

তাহার পর শ্যামনূপের নাশ (৬), তাহার পর রূকজ্তরূপের উতপতি ও অন্য 

পরমাথুতে কর্্শ (৩), তাহার পর অন্য পরমাণুর কর্মজন্য বিভাগ (৪), 

তাহার পর ষেই বিভাগ জন্য পূর্ব-সংযোগের নাশ (৫), তাহার পর অপর 

পরমাণুর সংযোগ (৬), তাহার পর দ্বাথুকের উতপতি (৭), তাহার পর 

রক্তরূপের উৎপতি ৮), এই অফ্টক্ষণা ॥ ১০৫ ॥ 

লমাঘিন্ধালা তু নম ভ্রথণুক্ধাহারঘীজ্মব | 
বাথলাভ্দনন্থাই নত ইন: অভ্জাগলিনীমব |০থি। 

নিতু লিতঘমন্ধবললিত্া$লিতেলিজ্ৰবী । 

ভ্রিাহয: নহানুল্না জনহ্বানুবিজা মজা: |18০৩|| 

নৈয়ায়িকেরা অবয্পবীতে পাক স্বীকার করেন বলিয়া পরমাণুতে ও 
ছযপ্ুকাদিতে অগ্ভ্িসংযোগের দ্বার! পাকক্রিয় তাহার অভীষ্ট বস্ত বলিয়া! মনে 

করেন। তীহার1 বলেন--প্রজ্ছলিত বহ্িকুণ্ডে ঘটটি স্থাপিত হইলে তীব্র 

বহিসংযোগের দ্বার! ঘট বিনষ হয় না। ঘট বিনষ্ট হইলে “সেই এই ঘট” 

গুণনিরপণম্ ৩৬১ 

২৩ (ক) 



ইত্যাকারক অগ্রম। প্রত্যভিজ্ঞা হইত । শ্যামরূপবিশিষ্ট ঘট যখন বহ্চিসংযোগের 

স্বারা রক্তরূপবিশিষী হয়, তখন “সেই এই ঘট” ইত্যাকারক যথার্থ গ্রত্যভিজ্ঞা- 

বোধ উৎপন্ন হয়। এই নিমিত অবয়বীতেও পাকজ রূপাদির উৎপতি স্বীকার 

করেন। তাহাদের আশয় এই যে-_-অবয়বীসমৃহ সচ্ছিত্র। অবয়বসমূহের 
সংযোগ যতই নিবিড় বা দৃঢ় হউকৃ না কেন, সেখানে অতি সৃত্ম-ছি্র 
থাকিবেই। ঘটের বহির্দেশে ও তৈল ঘ্বৃতাদিজনিত ওজ্জবল্য প্রতিভাত হয়। 

উক্ত ওজ্বল্যের গ্রতীতি তৈল-দ্ৃতাদি দ্রব্যের বহিরাগমন জন্যই হুইয়! থাকে । 

যদি ঘট বা অবস্নবী অভি সৃক্ষ্মভাবে সচ্ছিত্র না হইত, তাহা হইলে ঘটের 
বহির্ভাগে তৈলাদির আগমন সম্ভব হইত না । এইভাবে ঘটে যর্দি অতি সৃষ্ষ্ষ- 
ছিদ্র থাক! সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঘটের রক্জপথে সৃষ্্মতম অগ্নিকপ! প্রবেশ 

করিয়া রূপাদির পরিবর্তন করে, কিন্তু দ্বাগুকাদি অবয়বীর কোন রূপান্তর বা 
পরিবর্তন হয় না। সুতরাং এ সৃষ্্ ছিদ্রে অগ্িকণা প্রবেশ করিয়া ঘটের 

স্তামরূপ বিন করে এবং রক্তরূপ উৎপন্ন করে। তখন “এই ঘট সেই” এইরূপ 

প্রম! প্রত্যভিজ্া জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই কারণে নৈয়ায়িকগণ অবয়বীতেও 
পরমাণু পর্য্স্ত অবয়বসমূহে পাকক্রিয়া স্বীকার করেন। 

সংখ্যা একটি সামান্য গুণ । এক, ছুই, তিন প্রভৃতি ব্যবহারের কারণীতভূত 
সামান্য গুপণই সংখ্যা । যে দ্রব্যে একত্ব সংখ্যা থাকে, তাহা! “এক” শব্দ দ্বারা, 

ষে দ্রব্যে দ্বিত্ব সংখ্যা থাকে, তাহ! “দুই” শব দ্বারা এবং যে দ্রব্যে তিত্ব সংখ্যা 

থাকে, তাহা! “তিন” শব দ্বারা বোধিত হয়। এইভাবে চার পাচ প্রড়ৃতি 

স্থলেও বুঝিতে হইবে । উক্ত নিয়মানুসারে “রাম এক” এরূপ ব্যবন্থারে হেতু 

একত্ব সংখ্যা । রাম, শ্যাম দুই এরূপ ব্যবহারে হেতু দ্িত্ব সংখ্যা । রাম শ্যাম 

ও দ্ধ এই তিন জন এরূপ ব্যবহারে হেতু ত্রিত্ব সংখ্যা। সকল সংখ্য। নয়টি 

দ্রবোই থাকে । এই নিমিত সংখ্যা সামান্য গুণ বলিয়া অভিহিত। প্রথম 
সংখ্যা একত্ব আর অন্তিম বা চরম সংখ্যা পরার্ধ । জর্ববাপেক্ষ। ক্ষুদ্র সংখ্যা 
একত্ব। নিত্যদ্রব্-সমবেত একত্ব সংখ্যা নিত্য, আর অনিত্য দ্রব্-সমবেত 

একত্ব সংখ্যা! অনিত্য | সর্ধবাপেক্ষ। বৃহং বা! অধিক সংখ্য1 পরার্ধ । দুই, তিন, 

চার প্রভৃতি এবং শত, সহন্র, অযুত, লক্ষ, নিমৃত ও কোটি প্রভৃতি সংখ্যাসমূহ 

একত্ব ও পরার্ধ এই উভয়ের মধ্যবর্ত! সংখ্যা । নিত্য ভ্রব্য-সমবেত একত্ব সংখ্যার 
উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। আর অনিত্য দ্রব্য-সমবেত একত্বসংখ্যার উৎপত্তি 

ও বিনাশ আছে। একত্ব সংখ্যার আশ্রয়তৃক্ক অনিত্য দ্রব্য ঘটাদির 

৩৬২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবল্গী 



সমবায়িকারণ কপালাদির একত্বসংখ্য1-_.কপালদ্য়ের এবত্বত্বয় এ কপালাদি 

ছয়জন্য ঘটাদির একত্বসংখ্যার উৎপাদক ব। অসমবায়িকারণ । ঘটাদির একত্ব- 

সংখ্যা কপালছয়াদির একত্বঘ্বরর হইতে উৎপন্ন হয়। খটাদির বিনাশে একত 

সংখ্যা বিনষ্ট হয়, এইজন্য অনিত্য দ্রব্যের একত্ব সংখ্য। অনিত্য বলিয়া স্বীকৃত। 

ঘিত্বাদি পরার্ধ পর্য্যন্ত সকল সংখ্যাই অনিভ্যবস্ত । ছিত্বাদি সংখ্যার উৎপতি 

প্রক্রিয়ার বিষয়টি প্রণিধানগম্য | উক্ত বিষয়টি স্কুলতঃ এইরূপ-দ্বিত্বসংখ্যার 
উৎপতিতে দুইটি ভ্রব্য সমবাক্সিকারণরূপে গণ্য হয়। এঁ ছুইটি দ্রব্যের মধ্যে 

প্রত্যেকটি দ্রব্যে অবস্থিত একত্বসংখ্যা--দুইটি একত্বসংখ্যা অসমবাজিকারণ 

বলিয়া পরিগপিত হয়। এবং এই দুইটি একত্বের জ্ঞান নিমিতকারণ বলিয়া 

গণ্য হয়। এখ|নে দ্বিত্বাদি হইতে পরার্ধ পর্য্যস্ত সংখ্যা অপেক্ষাবৃদ্ধি 
হইতে উৎপন্ন হয়। অপেক্ষাবৃদ্ধির নাশে দ্বিত্বাদি সংখ্যা বিনষ্ট হয়। 

*অয়মেকঃ অয়মেকঃ” ইহাই অপেক্ষাবৃদ্ধি নামে অভিহিত। যেমন চৈত্র ও 

মৈত্র এই ব্যক্তিবয় দ্িত্বসংখ্যার সমবারিকারণ। চৈত্রসমবেত একত্ব ও মৈত্র- 
সমবেত একত্ব দ্বিত্বসংখ্যার অসমবায়িকারণ । যে ব্যক্তি চৈত্র ও মৈত্রকে লক্ষ্য 

করিয়া “ইমে। দে” এরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। চৈত্রকে লক্ষ্য করিয়া 

“অয়মেক2” ও মৈত্রকে লক্ষ্য করিয়। “অয়মেকঃ* সেই ব্যক্তির এতান্বশ অপেক্ষা 

বুদ্ধি চৈত্র মৈত্রনিষ্ঠ দ্বিত্বসংখ্যার প্রতি নিমিতকারণরূপে গণ্য হয় । এইভাবে 
দ্বিত্বাদি হইতে পরাধ পর্যন্ত সংখ্যার প্রতি অপেক্ষাবুদ্ধি নিমিত্তকারণ হয়। 

চৈত্র ও মৈত্রের সহিত আমার চক্ষঃ-সন্নিকর্ষ হইল এবং চৈত্র ও মৈত্র এই উভয়ে- 
স্থিত দুইটি একত্বের সহিতও চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষ হইল এবং এ দুইটি একত্বে সমবেত 
একত্বত্ব জাতির সহিতও চন্ষুঃ-সন্নিকর্ধ হইল । এই তিনটি সন্নিকর্ষ একই সময়ে 
-_ প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হইল । যেমন প্রথম সন্গিকর্ষ হইল-_চৈত্র মৈজ্রের সহিত 

চক্ষঃ-সংযোগ, দ্বিতীয় সম্নিকর্ষ হইল- চৈত্র মৈত্রনিষ্ঠ একত্ব সংখ্যার সহিত 

চক্ষঃ-সংমুক্তসমবায়, তৃতীয় সম্মিকর্ষ হইল-__-একত্ব সংখ্যায় অবস্থিত একত্বত্ব 
সামান্ের সহিত চক্ষুঃসংযুকসমবেত সমবায় ॥ ১০৬-১০৭ ॥ 

ঈঘাধিষ্কানালিলি। লঘাধিজ্ঞালা লব ঘনুক্ষা্থী অলঘলিল্ঘমি ঘাচ্ধী ননলি। 

ঈম্বানমনাহাম:-_-অলরযছিনা আন্না তন: জুঙনাযরথীহ্লেসলিজ্হমযইন্ত 
ভনচ্তঙতইস্ত অদি নাকী ল লিহখ্যবী, শহীমিন্চলতী জলক্লানযনি-নল্পাহাকজ্দদ বাৰ্মূ। 

হল্যত্ব ভীভঘ ঘন হতাহি-সত্ঘজিষ্বাওনি ভকন্ভল। যগন্ত ল সত্মনিষ্কা, ললাঘ- 
নিনাহী5ণি ভশীক্গিঘব হলি । ভরা লিক্কঘযিত্তুনান্থ--বআললি । হাজনা জ্যলহ্াহা- 
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ভ্রাছাত্থ ভাগ অঁহীততঃ ॥২০৫॥ লিতীতিলি । নিজ ফদান্জাবিত্বু হক 

বিজ্নূ। অনিত্রী ঘত্রান্থী হ্কতললিত্বলিল্যখঃ | জিজ্ঞাহযী জ্যান্্যস্থুলিত্যা 
অনহ্থান্থুতিজ্যাঃ 0২০৩ 

নৈয়ায়িকানামিতি। নৈয়ায়িকদিগের মতে দ্বাপ্ুকাদি অবয়বীতেও 
পাকক্রিয় হয়। তাহাদের আশয় এই যে- দ্বগ্রকাদি অবয়বীসমূহ সচ্ছিত্র 
বলিয়া উহাদের রন্্রপথে বহর সৃষ্ক্ম অবয়ব বা! সৃক্মাতম বহিচকণ। প্রবেশ করে । 
সেই অন্তঃপ্রবিষ সূক্ষ্ম অবয়বসমূহের ছারা অবয়বসমূহ অবরুদ্ধ হইলেও 
অবয়বসমূহের পাক অনুভব বিরুদ্ধ নহে। বৈশেষিক বলেন- _-অবয়বীতে 
পাক স্বীকৃত হইলে ছ্বগ্রকাদি অনন্ত অবয়বী এবং উহাদের ধ্বংস কল্পনায় 
গোৌরবদোষ পরিলক্ষিত হয় । 

কিন্ত নৈয়ায়িক মতে অবয়বীর ধ্বংস স্বীকার না করিয়া! অবয়বীতে পাক 

বা রূপাদির পরিবর্তন স্বীকার করিলে “সেই এই ঘট” এরূপ প্রত্যভিজ্ঞাও 

সঙ্গত হয় বা প্রমারূপে গণ্য হয় । কিন্তু যেস্থানে উক্ত প্রকার প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান 

নাই, সেখানে অবয়বীর নাশ বা ধ্বংস স্বীকার করা৷ হয়। 

গ্রন্থকার সংখ্য! নিরপণ করিতেছেন-__“গণন1” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা একাদি- 

সংখ্যা গণনা ব্যবহারে অসাধারণ কারণ ॥ ১০৬ ॥ নিত্য ইত্যাদি। পরমাণু 

প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যবৃত্তি একত্বসংখ্যা নিত্য । ঘট পট প্রভৃতি অনিত্য দ্রব্যবৃতি 

একত্ৃসংখ্যা অনিত্য। দ্বিত্বাদি হইতে পরার্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যাকে ব্যাসজ্যবৃতি 

অর্থাং একত্বানবচ্ছিন্ন সংখ্যা বলে । এবং উহারা “অয়মেক£ অয়মেক£” এরূপ 

অপেক্ষা বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। অর্থাত কোনস্থানে অনেক দ্রব্য থাকিলেও 

যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি “এই একটি এই একটি” এইভাবে গণনা না করেন, 

তাবংকাল পর্য্যস্ত তাহার দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইজন্য অপেক্ষা- 

বুদ্ধি দ্বিত্বাদি সংখযার নিমিততকারণ বলিয়া কথিত হয়। অপেক্ষাবুদ্ধির নাশে 

দ্বিত্বাদির নাশ হয়। অতএব উৎপাদবিন[শশালী বলিয়। দ্বিত্বাদি সংখ্যা দ্রব্য 

সমবেত একত্বের মত স্বাভাবিক গুণ বলিয়। গণ্য নহে। দ্বিত্বাদি গুপ বলিয়। 

স্বীকৃত হইলে তাহার সমবায়্িকারণের প্রয়োজন হয় । কিন্তু সকল স্থানে তাহ! 

সম্ভব হয় না। যেহেতু অনুংপন্ন ব| বিনষ্ট দ্রব্যকে গ্রহণ করিয়াও অপেক্ষাবুদ্ধি 

হইতে দ্বিত্বাদি সংখ্যা উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 

কেহ কেহ বলেন--রূপাদিতে যে একত্বঘ্িত্বাদিসংখ্যা বিদ্যমান থাকে, 

তাহার] গুণপদার্থ বলিয়া স্বীকৃত নহে । যেহেতু ভ্রব্যই গুপাদির সমবায়িকারণ 
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হয়। কিন্ত রূপাদিগুণপদার্থ পের সমবারিকারণ হয় না। তাহাদের অতে 

একত্বাদি সমবায়সন্বন্ধে ভ্রব্যেই থাকে। কিন্ত দ্বিত্বাদি পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে 

রূপাদিগুণ পদার্থে ধাকে ॥ ১০৬-১০৭ ॥ 

অনন্ধাস্সঘ-ঘত্াজা হবী তু অবিঙ্গীজিবা: | 
অনঙ্বানুজ্িলাহাহ্ব লাহাজীনা লিফদিল: |০৫। 

ঘিত্বাদি সংখ্যাসমৃহ পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে অনেক আশ্রয়ে থাকে বঙগিয়া উহার 
অনেকাশ্রয় পর্ম্যাপ্ত বলিয়া! কীত্তিত হয়। অপেক্ষারৃদ্ধির নাশে দ্বিত্বাদি 
সংখ্যার নাশ হয়। “ইমে ঘ” ইত্যাদি প্রতীতি করিতে হইলে “অয়মেকঃ 
অয়মেক” এরূপ অপেক্ষাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় । এই অপেক্গাবুদ্ধির উৎপত্তির 
পর ঘটাদিতে দ্বিত্বের উৎপত্তি হয়, তাহার পর “দ্বিত্ব দ্বিত্বত্বে” এরূপ 

নির্ধবিকল্পকজ্ঞান হয় । তাহার পরক্ষণে দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ হয় ও অপেক্ষাবুদ্ধির 

নাশ হয়। অপেক্ষাবুদ্ধির নাশের পর দ্বিত্বের নাশ হয়। এই নিমিত্ত 

অপেক্ষাবুদ্ধিকে ত্রিক্ষণস্থায়িনী বলিয়া স্বীকার কর] হয় ॥ ১০৮ ॥ 

অনবীনি। অহাঘি অ্রিব্রানিভকপ্ৰ: (অননাঘঃ ) সততিক ঘতাবানদি হর্জবি, লখাঘি 
হৃন্তী ভ্রাশ্রিলি সব্অযাধান্বাবু ঘন্ডৌ ল ল্রানিবি সতযয-অব্।লাহ্ম জিততাহীলা নহ্মমিজহাজা: 

ভ্ষিন্বন্ ভজন বন্তা্সঘীড্যুবযব । অধহ্বানতুজিনাহাহিনি। সখলদঘহযানুজিত্লী- 
জিংতীন্ঘলি জলী নিহীমণহযান লিংনিতঅলিতিশক্ষকাবনকল, | ললী জিরতত্রজি হাজভুসেতযেহা- 

নধহযানুঞ্জিনাহাহন্ ললী ভিব্রনাহা ছলি । ঘহাণি স্বালানা ল্লিহাআদাগ্গভখাঘিততর, আম্ম- 

নিশ্তুনিহীম-যুশানা ভ্লীননবন্থলি-যুালাহযত্তানু) লখাদি অধিহাজুজ জিহাগাত্খাতিং- 
ক্মেতী। আল্মখা লিতিিককনন্ন্ডাউ৩বধাজুজিলাহানল্ত্রত লিব্রহবঅলাহা: আন, লত্তু 
লিতঅসকঘহধম, অহানী' লিমঘামাজানূ। শ্রিহানালভযন ন্বহুহাহিলা হ্ালজললীনব্লান্। 
বভ্দাহ জিংঅসব্যহ্থাহিন্ষনইহ্থানুলহাক জগ্বী। ল ন্যাইহ্যানুজিলাহানূ কর 

ভ্রিতলাহা হলি লাভ্যম্। জ্কাভাল্তই লি্বসত্যধামাল্ান্। অহহ্ানুজিজ্লন্ন্দাহিক্া 

অল্লাহাীল্নাহা ছলি ক্বক্বনান্। আলঘৃৰ লনুদ্বম্বীযাইহ্থাবুত্রিজল্য ভিবলাহিক বলত 
মৃন্তাল হলি ক্ুল্দবণী। লন্বাণহাঘুত ভ্িংঅসতযহাক্তাতঅকলভ্তু হলি আাক্যমূ। ভাঘবন 

দ্রিত্র সতী ক্কাংঅতরত্সীদ্বিলতানু। অলীন্ত্ি লঘঘৃক্তান্তী অধহানুত্রিযাঁথিলাম্ । 

অবাহিক্কাজীনণহনাগ্লাহালীন্বীযাইধাবত্তি লমাজঞাল্লহলর্পিযীঘিনানধীহা তিতা ব্রিহ্রা- 
হ্কাংতাদিলি ॥২০০। 

অনেকইতি। যদিও দ্বিত্বাদদি সংখ্যাসমুহ সমবায় সম্বন্ধে ঘট পট প্রভৃতি 
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প্রত্যেক দ্রব্যে আছে তথাপি “একো দ্োঁ” একপ প্রীতি প্রমাণসিদ্ধ প্রমাত্মক 

নহে এবং “একে ন স্বো” এরূপ প্রভীতি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়! দ্বিত্বাদি সংখ্যা- 

সমূহের পর্য্যাপ্তিসবরূপ অনেকাশ্রয়ভ্বত কোন সন্বদ্ধ স্বীকার করিতে হুইবে। 
পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ স্বীকার না! করিলে একোছিত্ববান্ এরূপ জ্ঞান যেমন উৎপন্ন হয়, 

সেইরূপ একো ছে! এরপ ভ্রমাত্মক জ্ঞানও উৎপন্ন হউক্, যেহেতু সমবায়সম্বন্ধে 
দ্বিত্ব একটি দ্রব্যেও থাকে | অথচ “অয়ং দো?” ইহা! দুইটি পদার্থ এরপ প্রত্যয়ের 

প্রামাণ্য নাই। কিন্ত “ইমো দ্বোঁ” ইহার। দুইটি পদার্থ এবূপ প্রত্যয়ের 

প্রামাণ্য আছে । পর্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রত্যেক পদার্থরৃত্ি না হইলেও সমবায়- 

সমবেত পদার্থসমূহের মধ্যে প্রত্যেক পদার্থবৃত্ি স্বীকার করিতে হইবে । এই 

কারণেই “অয়ং দ্বিত্ববান্” ইহ] ছিতববিশিষ$ট এরপ প্রত্যয়ের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় । 

পরি- সম্যক, আণ্তি- প্রাপ্তি, লক্ষণ-_স্বরূপ যাহার এই বন্ুত্রীহি সমাস নিষ্পন্ন 

পর্যযাপ্তিলক্ষণ শবের এতাদৃশ অর্থ বোধিত হয়| প্রাচীন মতসিদ্ধ ছিত্ব নাশের 

প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন--প্রথম ইতি । প্রথমক্ষণে অর্থ।ং ইন্ড্রিয়সন্নিকর্ষের পর 
“ইহা! একটি ইহা! একটি” এইভাবে অপেক্ষাবৃদ্ধি উৎপন্ন হয়, ছিত্বের উৎপতিতে 

এই জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে বলিয়া এই জ্ঞান অপেক্ষারুদ্ধি নামে অভিহিত হয় । 

দ্বিতীয়ক্ষণে অপেক্ষাবৃদ্ধিজন্ত দ্বিত্ব উৎপন্ন হয় । তৃতীয়ক্ষণে দ্িত্বত্বের নিরিবিকজা- 
ত্মক বিশেষণজ্ঞান ব! দ্বিত্বসামান্যজ্ঞামাত্মক বিশেষণজ্ঞান উৎপন্ন হয় । চতুর্থক্ষণে 
দবিত্বত্ববিশিষ্ট দ্বিত্বের প্রত্যক্ষাত্মকঙ্ডান ও পূর্ববক্ষপোৎপন্ন দ্বিত্বসামান্যজ্ঞানদ্বার' 
অপেক্ষাবুদ্ধি বিনষ্ট হয় । পঞ্চমক্ষণে দ্বিত্ব বিনষ্ট হয় । যদিও সকলজ্ঞান ছ্বিক্ষণ- 
মাত্র স্থায়ী, যেহেতু দিক্, কাল, আকাশ ও আত্মা এই বিভ্বুপদার্থ চতুষ্টয়ের 
যোগ্যবিশেষগুপসকল নিজের পূর্ববর্তী বা পুর্ববরৃত্তি গুণের দ্বার! বিনষ্ট হয়, 
তথাপি অপেক্ষাবুদ্ধি ভিক্ষণস্থায়ী বলিয়। কল্পিত হয় । অন্যথা অর্থাং অপেক্ষা- 
বুদ্ধি ত্রিক্ষপস্থায়ী বলিয়া কল্পিত বা! স্বীকৃত ন৷ হইলে নির্বিকল্পকজ্ঞানকালে 
অপেক্ষারুদ্ধিনীশের অব্যবহিতপরক্ষণে দ্বিত্বেরই নাশ হউক্ পরস্ত দ্বিত্বের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, যেহেতু তখন প্রত্যক্ষজ্ভানের বিষয় ছিত্ব বিদ্যমান নাই। 

এবং চক্ষুরাদি ইন্ত্িয়ের দ্বারা বিদ্যমান পদার্থেরই প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকার কর! 

হয় । অতএব দ্থিত্বপ্রত্ক্ষের অনুপপতিবশতঃ ছিত্বের নিধ্বিকল্পক প্রত্যক্ষই 
অপেক্ষাবুদ্ধিরনাশক বলিয়! কল্পিত হয় । অতএব অপেক্ষাবুদ্ধি ত্রিক্ষণন্থায়ী ইহা 
স্বীকার করিতে হুইবে। যদি বল অপেক্ষারুদ্ধির নাশে কেমন করিয়। ছিতের 
নাশ হয়? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না । কারণ কালাস্তরে অর্থাৎ অপেক্ষারৃদ্ধির 

০৬৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অভাবকালে ছ্বিদ্বের প্রত্যক্ষ হয় না। এই নিমিতুই অপেক্ষানুদ্ধির মত্ত! ছবিত্বের 

উৎপাদিকা এবং অপেক্ষাবৃদ্ধির নাশ দ্বিত্বের নাশক বলির! ক্িত হয় । অর্থাৎ 
দবিত্বাদি সংখ্যা অপেক্ষানৃদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। অপেক্ষবুদ্ধির 'নাশ হইল 

কার্য্যতৃত দ্বিত্বেরও নাশ হইবে । কারপনাশে কার্যের নাশ ইহাই স্বতঃসিদব 
ক্িত বা স্বীকৃত বস্ত। দ্বিত্বাদি সংখ্যাসমূহ অপেক্ষাবুদ্ধিজন্ত বলিয়া সেই 
পুরুষের অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন দ্বিত্বাদিসংখ্য। সেই পুরুষের ছ্বারাই অনুভূত 
হয় এরূপ কল্পিত বা স্বীকৃত আছে। যদি বল অপেক্ষাবুদ্ধি দ্িত্বাদিসংখ্যার 

প্রত্যক্ষের প্রতি কারণরূপে কর্সিত হউক্, পরস্ত দ্িত্বের প্রতি কারণরূণপে স্বীকৃত 

না হউকৃ। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু কার্য্যতাবচ্ছেদক দ্বিত্বপ্রত্যকষত্ব 
অপেক্ষা দ্বিত্বত্ব কার্য্যতাবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হইলে লাঘব হয় বলিয়া! অপেক্ষা- 

বুদ্ধি দ্বিত্বের প্রতি কারপরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত। যোগীদিগের অপেক্ষা- 

বৃদ্ধি অতিজ্ত্িয় দ্বাণ্ুকাদিগত দ্বিত্বাদির প্রতি কারণ। সৃষ্টিকালীন বা মহা প্রলয়- 

কালীন পরমা প্রভৃতিগত ঈশ্বরীয় অপেক্ষাবুদ্ধি ছিত্বাদির কারণ হয় ॥ ১০৮ | 

অলিকততনুক্তিযা জা$দহানুক্তি্যী। 
নিলা মনন লালভ্মনভ্তাত্ন ্কাআাম্ 11২০ 
অনুহীর্থ' লন্তুহ্ উতনমিবি অহ হবি: | 
অলি লহলিত্য জালা লিতমুহাউরম 11৫০) 
অভসাল: অহিমালাস্ব স্ঘাহঘি আমবী | 
অলিত্, দ্রঘণাক্কানী নত অঁভযাজল্মমূান্লমূ ।৫৫$)। 
নবিমা্ অত্ানী নত বিলাতাঅনূক্যবী। 
সন্নন: হিখিাভনী অঃ অঁনীমভীল অল্ননী ॥?২॥ 

“অয়মেকঃ অয়মেকঃ” “ইহা একটি ইহ! একটি” এইভাবে অনেককে বিষয় 

করিয়া যে একত্বের জ্ঞান হয়, তাহাই অপেক্ষাবুদ্ধি বলিয়া অভিহিত হয়। 

যাহার দ্বারা কোন ভ্রব্যকে পরিমাপ কর! হয়, তাহাই পরিমাণ শকের অর্থ । 

মানব্যবহারের অসাধারণ কারণকে পরিমাণ বলে। এই পদার্থটি ক্ষুদ্র, এই 

পদার্থট বৃহৎ, এই বস্তটি লম্ব1, এই বস্তটি গ্ুশস্ত এইভাবে দ্রব্যের পরিমিতিয় ব! 

পরিমাপের ষে প্রয়োগ বা ব্যবহার হইয়! থাকে, সেই ব্যবহারের অসাধারণ- 

কারণ পরিমাণ বলিয়া! কথিত হয় । এই পরিমাণ নয়টি ভ্রব্যেই থাকে । ক্ষ, 
দীর্ঘ, লম্বা! ও প্রশস্ত ইহার! যেমন পরিমা'ণবিশেষ বলিয়্! গণ্য হয়, সেইরূপ 

ওধনিজগপম্ ৬৬৭ 



অল্প অধিক গ্রভৃতিও পন্মিমাশবিশেষ বলিয়া] পরিগপিত হয় । পরিমাণ চারি 

প্রকার-_-অগু, দীর্ঘ, মহং ও হু্ধ এই চারি প্রকার পরিমাণের ভেদ নৈয়ায়িকগণ 

বলেন। পরমাণু, মন, আকাশ, কাল, দিক ও আত্ম! এই নিত্য ব্রব্যসমূহের 

পরিমাণ মিত্য। ঘেছেতু নিত্যপরিমাণের আশ্রয়ভৃত দ্রব্যগুলির উৎপত্তি ও 
বিনাশ নাই। দ্বাগুকার্দি অনিত্য ভ্রব্যসমূহের পরিমাণ অনিত্য যেহেতু এই 
অনিত্য পরিমাণের আশ্রয়ডূত দ্বযগ্ুকাি দ্রব্যসকলের উৎপত্তি ও বিনাশ 

আছে। অথুপরিমাণ নিত্য ও অনিত্যভেদে হই প্রকার । পরমাণুতে ও মনে 

যে অণুপরিমাগ আছে তাহ! নিত্য, আর ছ্বাগ্ুকে যে অণুপরিমাণ আছে তাহা 

অনিত্য। মহুংপরিমাপও নিত্য এবং অনিত্যভেদে দুই প্রকায়। আকাশ, 

কাল, দিক ও আত্মা ইহার নিত্য দ্রব্য বলিয়। উহাদের আশ্রিত মহংপরিমাণ 

ও নিত্য বলিয়া গণ্য। এই নিত্য মহংপরিমাণ পরম-মহংপরিমাণ বলিল! 

অভিহিত হয়। পরমাণুও ছ্বাগুক ভিন্ন পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই সকল 
অনিত দ্রব্যে অনিত্য মহংপরিমাণ থাকে । এই অনিত্যপন্তিমাণ, সংখ্যা হইতে, 

পরিমাণ হইতে ও শিখিলাখ্যসংযোগ নামক প্রচয় হইতে উৎপন্ন হয় । কারণী- 
ভূত সংখ্য। ছার] কাম্যভূত দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। কারণীতবত পরিমাণ 
দ্বার কার্যতৃত দ্রব্যের পরিমাপ উৎপন্ন হয় । সমবায়িকারণ অ্রসরেগু প্রভৃতির 

মহংপরিমাণ হইতে কাধ্যভূত চতত্ররেধুকাদিদ্রব্যের মহৎপরিমাণ উৎপন্ন হয় । 
সমবায়িকারণ তন্তর পরিমাণ হইতে কার্য্যভূত পটের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। 
পরিমাণাশ্রয়ত্বত দ্রব্যের অবয়ব সকলের প্রচয় (বৃদ্ধি ) বা শিথিলসংযোগ দ্বারা 
এ দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। পরমাণুর সংখ্যান্থার দ্ব্যগুকের অধুপরিমাণ 
উৎপন্ন হয় এবং দ্বগ্রকের সংখ্যাদ্বারা ভ্রসরেণুর মহুৎপরিমাণ উৎপন্ন হয়। 

দুইটি পরমাণুর সংযোগে ছাগুক হয় । এ দুটিই পরমাণুতে যে ঘ্বিত্বসংখ্যা থাকে, 
সেই দ্বিত্বসংখ্যা দ্বগ্রকের পরিমাণ উৎপন্ন করে। তিনটি দ্ব্যগ্রুকের দ্বারা 
ত্রসরেগ হয়। তিনটি গ্াগুকগত ত্রিতসংখ্যা ভ্রসরেণুর মহৎপরিমাণ উৎপন্ন 
করে। অতএব পরিলক্ষিত হয় যে পরমাগুগত সংখ্যা! হইতে ছ্যগ্রুকের পরিমাণ 
উৎপন্ন হয় এবং দ্বাপুকগত সংখ্য! হইতে অ্রসরেগুর পরিমাণ উৎপর হয়। কিন্ত 
সমবারিকারণীভূত পরমাণুর পরিমাণ হুইতে কার্যযভৃত দ্বাগুকের পরিমাণ 
উৎপন্ন ছয় না এবং সমবায়িকারণীতৃত দ্থাপুকের পরিমাণ হইতে কার্য্যতৃত 
ত্রসরেণুর পরিমাণ উৎপন্ন হয় না। সমবায়িকারণের পরিমণণ কার্য্যতৃত 
দ্রব্গত পরিমাণের জনক হয় এই নিয়ম দ্বযগুক ও অসরেপুর পরিমাপোতপত্তি- 

৩৬৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



স্থলে স্বীকৃত হয় না। যে্েতু “পরিমাণং সজাতীয়োংকৃষ্টপরিমাণজনকো- 
ভবতি” অর্থাং যে পরিমাণ কারণ হইবে, সেই পরিমাণ নিজের সজাতীয় ও 

নিজের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাং মহতরপরিমাণের জনক হয় এরূপ নিয়ম বা 

ব্যাপ্তি নৈয়ায়িকের। স্বীকার করেন। এই নিয়ম স্বীকৃত না হইলে দ্যণুকের 

পরিমাণ যদি ত্রসরেণুর পরিমাণের জনক হয়, তাহ) হইলে ভ্রসরেণুর পরিমাণকে 

দ্বযগুক পরিমাপের সঙজ্জাতীয় পরিমাণ বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে । কিন্ত 

দ্থুক পরিমাপের সজাতীয় পরিমাণ হইল অণুপরিমাণ। এখন ত্রসরেথুর 

পরিমাণকে দ্বাণুকপরিমাণের সজাতীয় পরিমাণ অর্থাৎ অধুপরিমাণ বলিয়। 

স্বীকার করিলে মহংদ্রব্যের উৎপত্তিই বিদ্বিত বা অসম্ভব হইয়] উঠে । 

তণ্তর পরিমাণ পটের মহত্তরপরিমাণের জনক হয়। তত্ততে মহংপরিমাণ 

থাকে । তস্তর পরিমাণ ও পটের পরিমাণ সজাতীয় এবং তস্ত পরিমাণ নিজ- 

পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাং মহত্তরপরিমাণ পটে উৎপন্ন করে। এরূপ 

তসরেণুর পরিমাণ ও চতশ্ররেণুর পরিমাণ সজাতীয় এবং ত্রসরেণুপরি মাণ নিজ 

পরিমাণ অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তরপরিমাণ চতত্ররেথুতে উৎপন্ন করে। 

পরমাণুর পরিমাণ ও দ্যণুকের পরিমাণ সজাতীয় হইলেও পরমাণুপরিমাণ নিজ 

পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অণুতর পরিমাণের জনক হয়, কিন্তু দ্বণুক- 
পরিমাণ অণুতর পরিমাণ বলিয় গণ্য নহে, যেহেতু অণুতরপরিমাণ অবাস্তব বা 

অলীক বস্ত | সুতরাং পরমাধুপরিমাণ দ্বাণুকপরিমাণের জনক বা কারণ হইতে 
পারিল না। এইজন্য দ্বণুক ও অ্রসরেণুর পরিমাণ উহাদের সমবায্িকারণের 

পরিমাণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু সংখ্যাজন্য বলিয়। উক্ত হইয়াছে। 

অনিত্য পরিমাণ প্রচয় (বৃদ্ধি) বা শিথিলাখ্যসংযোগদ্বারা মহং- 

পরিমাণের জনক হয়। যথা ধুনুরী দ্বার] তুলাপিণ্ডের সহিত শিথিলসংযোগ 
হইলে তুলাতে মহৎপরিমাণ উৎপন্ন হয় । এই মহৎপরিমাণ তুলার অবয়বের 
শিথিল সংযোগজন্য হয় ॥১০৯-১১২॥ 

অনধ্থানতুতি: ক্া ? ছল আহ--অনকক্কত্লি | অবলন্ধীওযলল্য হুতাঙ্চা বিকত্যখ: | 

হু্ুনীখ্খম-বঙ্গানিযলীভ্স্বান, ভগ গ্সিআহিমিল্লা অন্ুতঅহৃদা ভল্ঘা, খা 
উনাতনাহালিলি চ্ল্হৃভীন্চাহ: | আন্মাহমভিত্ত- দিতশ্াহিচ্ষদন অন্টুত্ন দল্যন্ৰী, লখান্্ 

সি ছিন্ঘাধিক্কা অন্তুত্জালিললিহিন্অতী । ভীলাজলাহাত্ুন্ঘন্দী$দি জিংহাহী 
গিল্া্ন্স্থী হীনান্ব। হৃতত্ব_ছলী আল্ুলইঘ বলিলিসলীলিহথনহ্ারী । অঙ্কুর 
ভহ্যাল্ততক সত লঙ্লাহকমাধালাল্লীঘঘহ্য বীত্যতরীঘমূ । 

গুানরূপণম্ ৩৬৯ 
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সহিনাণ নিকণযলি--ঘবিলাআলিলি । নহিলিলিভ্যতস্থাহাআাশাত্ জ্ঞাত নহিলাতা- 

লিং: । লহ্বত্তিঘম্-_অঘা লন্থহ হীর্ঘ ভৎলত্বনি। লত্ব--নহিলাআমূ। লিব্ঘ- 

নিত্য ব্নাআলিত্যল্লনকঘলী | জাযলম্ত্য্সাদি ঘহিলাঘালিতঅন্ত্ুতর্পর । অনিত্য- 

মিনি দুততরগাল্আিলমূ । লখান্বানিত্যঘহিলাণ কভতযাজল্যঘ নহিলাআজল্য সম্বমযজল্য 

নর্থ: । লস ভভযাজল্নুহান্তলি-_ অনিতঘলিলি । আাঘুকংস সঘইআঙত্ম হিলাঘা 

সলি ণহলাঘৃ-নহিলাঘ লয্ৃকাহ্ি-নহিলাজ তা ল ভ্ভাত্আাম। নহ্লাতাংস হজলাল- 

জালীঘীলুন্কুজ্ঞহিলাতজলন্ষজানু | আ্বসৃজ্ঞাহি-নহিদাত তত্ব ঘহলাত্নঘুলাইহাযা 
লীনুন্ধুচ্তম্। সবইঘু-নহিলাত তত ল জজানীযমলূ। অলঃ নহলাঘী লিক্র্ভঘা লঘগাচ্- 

নহিদাতাহা, অঘৃককলগিতঅহমা নন নসঅইআুনহিনাঘহ্ঘাভ্রলত্রাধিক্কাহ্তলিত্যখ্থ: | নহিনাঘা- 

অল্ম ঘহিন্াাঅসুহান্বহলি দহিদাঘ ঘত্তাহানিলি। ঘন্তাহ্ঘিবিলা্ কঘাক্তাহি-নখিলাঘা- 

অল্যম্ । সন্বঘজল্মপ্তুহান্থত্তর' দন্ঘঘ লির্ঘকি _সন্বম হলি ॥২০ৎ-২২২)। 

অপেক্ষাবৃদ্ধি কাহাকে বলে? এই আকাঙ্ষা নিবৃতির জন্য গ্রন্থকার 

অপেক্ষাবুদ্ধির স্বরূপ বলিতেছেন--“অনেকৈকত্ব” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার]। 

“অয়মেকঃ অয়মেকঠ” ইহ] একটি, ইহ। একটি-_এইভাবে অনেক বস্তকে বিষয় 

করিয়। যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই অপেক্ষাবুদ্ধি বলিয়! কথিত । 

কন্দলীকার বলেন-__অপেক্ষারুদ্ধি বিষয়টি এইভাবে বুঝিতে হইবে-_ 

যেখানে “এই এক এই এক” ইত্যাদি অনিয়ত সংখ্যক জ্ঞান হয়, সেখানে দ্বিত্বাদি 

ভিন্ন বনুত্ব সংখ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন সেনা বন ইতাদিস্থলে বভুত্ব- 

সংখ্যাঞ্ঞানের উৎপত্তি হয় । কিন্তু উদয়নাচার্য্য দ্ুইএর অধিক সংখ্যাকে বহুত 

বলিয়া স্বীকার করেন । অতএব ত্রিত্বত্বাদির ব্যাপিক। বন্ুতৃত্ব জাতি, ত্রিত্বহ্রাদি 

হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে । সেনা বন প্রভৃতিস্থলে ত্রিত্বাদিসংখ্যার জ্ঞান 

থাকিলেও সেখানে নিয়ত অনেক বিষয়ক একত্ব জ্ঞানাভাবরূপদেোষবশতঃ 

ভ্রিত্বাদিতে ত্রিত্বত্াদি জ্ঞান বোধিত হয় না। বহুত ত্রিত্বাদি হইতে অনতিরিক্ত 

রূপে স্বীকৃত হইলে “এই সেনাগুলি এই সেন হইতে বহুতর” ইত্যাকারক- 

প্রভীতি উৎপন্ন হয় । কিন্তু বহুত্ব ত্রিত্বাদি হইতে অতিরিক্ত সংখ্য। রূপে স্বীকৃত 

হইলে তাহার তারতম্যের অভাববশতঃ অর্থাং নিজের সজাতীয় উৎকর্ষের 

অভাব হেতু উহা! এক রূপ বা সমান জাতি বলিয়। “এই সেনাসমূহ এই সেনা 

হইতে বহুতর” একপ প্রতীতির উৎপতি হয় না। এইরূপ বুঝিতে হুইবে। 
পরিমাণ নিরূপণ করিতেছেন--“পরিমাণ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার! । পরিমিতির 

অর্থাং দ্রব্য পরিমাপের যে ব্যবহার ব! প্রয়োগ, সেই ব্যবহারের অসাধারণ 

৩৭০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



কারণই পরিমাপপদার্থ । সেই পরিমাণ চারিপ্রকার--অথু (ক্ষত), মহৎ, দীর্ঘ 

ওত্ম্ব। কারিকান্থিত “তং" শব দ্বারা পরিমাণ গৃহীত হইবে । কারিকাস্থিত 

নিত্যপদের সহিত উহ্য পরিমাণপদের অন্বয় হইবে । “জায়তে”__ উৎপন্ন হয় 

এই ক্রিয়াপদের সহিত অনুবৃত্তিপরিমাণপদের অন্বয় হইবে । অনিত্যপদটি 

কারিকায় পূর্বকথিত পরিমাণপদের সহিত অন্থিত হইবে । কারণীভৃত দ্রব্যের 

সংখ্যা হইতে কার্য্যভূতদ্রব্যাশ্রিত অনিত্যপরিমাণ উৎপন্ন হয়। কারপীভত- 

দ্রব্যের পরিমাণ হইতে কার্য্যভূতদ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। অনিত্য- 

পরিমাণের আশ্রয়ভূত অনিত্যদ্রব্যের অবয়বসমুহের প্রচয় হইতে এ দ্রব্যের 

পরিমাণ উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে গ্রন্থকার দ্রব্যের সংখ্যাজন্য পরিমাণের 

উদাহরণ দেখাইতেছেন-_“অনিত্য” ইত্যাদিগ্রস্থ দ্বার1। দ্যণুকপরিমাণের প্রতি 

এবং ত্রসরেণ্র পরিমাণের প্রতি পরমাণুর পরিমাণ কিংবা দ্বগুকের পরিমাণ 
কারণ হয় না। যেহেতু ষে পরিমাণ কারণ হইবে, সেই পরিমাণ নিজের সজাতীয় 

ও নিজের পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাং মহ্তরপরিমাণের জনক হয়। 

পরমাণুর পরিমাণও দ্বণুকের পরিমাণ সজাতীয় হইলেও দ্বণৃুকপরিমাণ কিন্ত 
পরমাগুপরিমাণ অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তরপরিমাণ নহে। ত্রসরেথুর পরিমাণ 
দ্যথুকপব্রিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহৎপরিমীণ হইলেও ত্রসরেণ্র পরিমাণ 

কিন্তু দ্যগুকপরিমাণের সজাতীয় নহে। এইজন্ই পরমাণৃপরিমাণ ছ্বণুক- 
পরিমাণের কারণ হয় না এবং দ্ব্পুকপরিমাণ ত্রসরেগ পরিমাণের প্রতিও 
কারণ হয় না। অতএব সমবায়িকারপীভূত পরমাণুর ঘিত্বসংখ্য] দ্বাপুক- 
পরিমাণের অসমবায়িকারণ এবং সমবায়িকারণ দ্বথুকের ত্রিত্বসংখ্য। ত্রসরেণ্- 
পরিমাণের অসমবাক্সিকারণ। 

পরিমাণ জন্য পরিমাণের উদাহরণ দেখাইতেছেন-__-“পরিমাণং ঘটাঁদো” 

ইত্যাদি গ্রন্থ ছবার1। কপালাদি--পরিমাণ হইতে কার্য/ভূত ঘটাদিপরিমাঁণ 

উৎপন্ন হয়। প্রচয়জন্য দ্রব্যের পরিমাণের উদাহরণ দেখাইবার জন্য প্রথমে 

প্রচয়ের স্বরূপ বা! লক্ষণ বলিতেছেন-_“প্রচয়” ইত্যাদি গ্রন্থ ছারা । শিথখিলাখ্য- 

সংযোগ প্রচয় বলিয়! কথিত । সেই প্রচয় হইতে দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয় । 

ইহার উদাহরণ গ্রন্থকার পরের কারিকায় বলিবেন ॥ ১০৯-১১২ ॥ 

নবিমার্গ নুন্কা্ী নাহাজনাপ্সঘলাহান: | 

অঁসানভৃতু ঘুবন্দ্ত ড্যাব থুথন্নু সং্সমন্ধাততামু ৫? ই) 
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জন্সীঞ্পামানবী লাহম ব্লাশনমূভ্ঘন | 

অংলাল্ ঘুখঘিত্ লি সবীলিভি নিজঙ্ধাণা ॥8৬। 

ধুনুরীর দ্বার তুলাপিণ্ডের সহিত শিথিল সংযোগ ঠইলে শিথিলসংযোগ হইতে 

তবলাতে যে মহংপরিমাণ উৎপন্ন হয়। এ পরিমাণ তুলার অবয়বের প্রচয় 
নামক শিথিলসংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়। এ পরিমাণের আশ্রয় তৃল। বিনষ্ট 

হইলে আশ্রিত উক্ত পরিমাণও বিনষ্ট হয়। সংখ্যার মত কিন্তু পৃথকৃত্ব দ্রব্যের 

সামান্গুণ। এই দ্রব্যটি এই ত্রব্য হইতে পৃথক্ অর্থাৎ গরু হইতে অশ্ব পৃথকৃ 

এইরূপ প্রত্যয়ের বা জ্ঞানের প্রতি পৃথকৃত্ব অসাধারণ কারণ। সংখ্যার মত 

নিত্যবস্তবৃত্তি একত্বনিত্য এবং অনিত্যবস্তবৃত্তি একত্বঅনিত্য, দ্বিপৃথকৃত্বাদি সর্বত্রই 

অনিত্য। “এইটি ইহা ভইতে পৃথকৃ* «এইটি ইহ! নহে” এই প্রতীতিদ্বয়ের 

বৈলক্ষণ্যবশতঃ পৃথকৃত্বকে অগ্যোইশ্যাভাব বল যায় না। পৃথকৃত্ব থই প্রকার-- 

একপৃথকৃত্ব ও দ্বিপৃথকৃত্বাদি । নিত্যদ্রব্যে অবস্থিত বা সমবেত একপৃথকৃত্ব 

নিত্য এবং অনিত্যদ্রব্যে সমবেত একপূৃথকৃত্বে অনিত্য, দ্বিপৃথকৃত্রাি প্রভৃতি 

সকল পৃথকৃত্ই অনিত্য। উক্ত ভেদবশতঃ পৃথক অন্যোহম্যাভাবের অন্তত্ক্ত 

হইতে পারে না। এই নিমিত নৈয়ায়িকেরা বলেন অন্যোহম্তাভাবের দ্বার! 
পৃথকৃত্বের চরিতার্থত। হইতে পারে ন। ॥ ১১৩-১১৪ ॥ 

ঘহিমাম ন্বাসঘলাহাউত লঙহঘলীত্ান্-_লাহা হলি । আখানি ঘহিনাঘাহধী। ল 

ন্বা্লিলাহা: ভব ণহিদাঘা-লাহান্চ:, ববি অপসনিনি স্গিনবত্তুতাহিনহদ্াতয-লিহভন্ 

অন্্বম্ঘন শ্রাওলযমিল: মহ্অলিষ্বালগনি নহিনাজাল্নহ্ সব্হাবিজুতনাহিলি লাভযনূ। 

নৃহংলাঘনিহতণ হি ঘঘুকভত লাহাীওনহঘলঙ্যুণীঘ: | লল্গাহী ন্ চযজূকলাহা: । তত 

ক্ষন দহ্ানযশিলীনাহাহ্যাতহবক্চত্রাত্, ত্বলিম্থ লাহাকঈডলষ্ুণধানলামসতা লাহাহসাঘক- 

ঘিত্তুনহাকতাব্। হাহীহাতাননযনীপন্বওনলাঘিকাহআলাহাংআাতহযকতাহ্তঘনিলাহা 
আন্রহযকঃ। লন্ব ঘত্যানিলাহীগদি লল্ততল্লহ্ঘ্রলীবাবু, নহিলাতাঘিনর্থ নল হাহিলি 

শ্া্ছঘমূ। অঙ্গাণি ইনাযমিঘাবনাঅমআাধিকাহ্আ-রল্ত্ত-বঘীবানাহা ন্ অন্তলাহাআানহত- 

ক্লাতু। কত্ত শ্রল্অল্নহহ লল্ঘহালঘততরি ভুত" ললুঘহ হৃত্র ন বানু, লল্ত্রল্লহকণ- 

জ্ঞাহজামানানু। ভ্রল্অল্নহহসাঅতত্দাবার পবন বন ঘঙ্লাআাঘিনয অভুকজ্যাল্লহ- 

অনু। লভদানু লঙ্গ বল্ল্নহ-্ঘীনী অলি ঘুত্ব' অহলাহাব্জল: ঘতাল্লবীনূঘলিবিতিতহয 
হম্বীক্রাতঘলূ। জন্রঘলিন: সব্সলিষ্কানত্ত ঘ্াজাজতীন হানকতিক্াহ্নিন। ল্য 

হৃতর্রল্ন ঘন অল্তন্লবন্ন্কাহাত্ দৃততঘই অহন অত্রান্নহদাহ্মেল্পানিতি লাভলূ। 

গং ভাষাপৰিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



মৃদ্রধী: অলালইহানানিতীঘান্ লঙ্গ তত্রযাবচআান্, ঘা লানারজ্যহর লঙ্গীঘভম্লহ্র 

লামিলা্ব । বভলাল্ দৃতভ্যহর গলিঅল্নকত্ৰ তিলাহী লভ্াল্ততীন্গজিবিব্রহাল হয- 

নঙ্ঘুরঅতত্রান। 

দন্ত শিনযলি _ুঁভযানবিলি। দৃখজ্ছ সত্অমাভানাহ্আাকাহ্তা মৃজ্তজমূ। 
নজিব্যাহিন্ক ঝঁভনানহিলি। লঘান্থি লিতীপ্ত হৃকষবত্র লিত্যমূ* অলিংইন্তু অনিব্ঘমূ। 
অলিঘনক্ত্ স্তর আগর জ্িলীতহাতী ল্বীন্ঘতরী আসঘলাহাম্বযঘলি, লধক্ষদৃঘকদণি। 

জিলা হিনন্মব্রিদৃক্তাহিকিনঘীতযখবঃ ॥২২২। 
নন্তু অঅনভলালু দৃত্ববিব্আাহাত্র-ঘী5ল্ঘালান ঘৃন্লাঘবী, ক্কখ দুখক্ডুন' ব্যাল্তাং' 

হতী্গিযব | নল ঘ্বাতন্ ৃখন্থ্র, ল তু অল্তীওদ্যানান ছি প্রাভঘমূ। ভর্ঘ ল ঘএছলি 

ঢলীমলাপদীঃ | ল হি ভন ঘত্যা্িক ঘুখ্বনূত ঘুআল্বাহমব্ি, লম্বা ঘই ঘত্যাত্রঘিক্ 

দৃখকলহ্ি, ধন ঘহ্জ্নহাতকন্বল্ন: ককঘেল হয়লআাছ-_অহ্দাহিলি। লন্তু হাজ্- 

শক্তহ্থা্যনীন, ল নত অধনহাঙ্সদিলি নল । নিলাম ঘন্তালু মৃঘধিলিতহ্ ঘহী ল 

নত ত্যসাদি ঘস্বনী সবক্লানূ। লকলাহ্ অনুশ্রঘীশী ঘস্বনী ভী5ঘণ ললখল্যীওল্যা- 

মাত্রলী বিল্লীঘুতাল্লহ জ০ঘতা ইলি ॥৭৭৬॥ 

পরিমাণ পরিমাণের আশ্রয়ভূত দ্রব্যের বিনাশ হইতেই বিনষ্ট হয়_-এই 
সকল কথা গ্রন্থকার বলিতেছেন “নাশ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । যদি বল 

অবয়বীর নাশ কেমন করিয়া পরিমাণের বিনাশক হইতে পারে? যেহেতু 

অবয়বী বিদ্যমানকালেও ত্রিচতুর।দি পরমাণুর বিশ্লেষ বা উহাদের বৃদ্ধি হইলে 

অবয়বীর প্রত্যভিজ্ঞান বর্তমানেও অপর পরমাথুর প্রত)ক্ষ সিদ্ধ হয় । এরূপ 
কথা বলিতে পার না। যেহেতু পরমাণুর বিশ্নেষ দ্বার! দ্বপুকের বিনাশ 

অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দ্বযবুকের নাশ হইলে ত্রসরেণু বিনষ্ট হয় । 
এইক্রমে মহাবয়বীর বিনাশ অবশ্যন্ভাবী। আর কারণীভূত নাশক বস্ত বর্তমান 

থাকিলে কার্যযভূত বিনাশ্ত বন্তর ধবংস বা! বিনাশ অস্বীকার করিয়া (৮1৪0 ০৫ 

761০5060078) বিনাশের অপলাপ কর যায় না। উপচয়স্থল লক্ষ্য করিয়। 

বলিতেছেন- শরীরাদিতে অবয়বের উপচয় বা বৃদ্ধি পাইল অসমবাযক্িকারণ 

সংযোগাদির বিনাশ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়! অবয়বীর বিনাশও অনস্বীকার্য বিষয় 

হয় অর্থাৎ অবস্থই স্বীকার করিতে হয় । যদি বল পটের বিনাশ না হইলেও 

অপর তন্তুর সংযোগ দ্বার পেটপরিমাণের আধিক্য বা বৃদ্ধি না হউক্। এরূপ 

কথা বলিতে পার না। কারণ অপর তত্তর সংযোগস্থলেও বেমাদির অভিঘাত 

দ্বারা অসমবায়িকারণ তন্তসংযোগের বিনাশ হওয়ায় পটের নাশ অবশ্যই 
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স্বীকার করিতে হইবে । আরও এক কথা যদি অপর তন্তু সেই পটেরই অবয়ব 

হয়, তাহ] হইলে অপর তস্তকে সেই পটের অবয়ব বলিয়। স্বীকার করিতে হয় 

এবং অন্য তত্তর সংযোগের পূর্বেবে পট উৎপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু সে 
সময়ে সমবায়িকারণ অপর তস্ত ছিল না। আর অপর তস্ত সেই পটের 

অবয়ব বলিয়া স্বীকৃত না হইলে সেই তস্তসংযোগ দ্বারা পটের পরিমাণ বৃদ্ধি 

হইতে পারে না। অপর দ্রব্যের অবয়ব সংযোগ যেমন এই দ্রব্যের পরিমাণ 

বৃদ্ধি করিতে পায়ে না। এই নিমিত্ত উক্ত পরিমাপবৃদ্ধিস্থলে অপর তস্তর 

ংযোগ থাকিলে প্রথম পটের নাশ হয়, তাহার পর অন্যপটের উৎপত্তি হয় 

ইহ] অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেমন সকল দীপশিক্ষা ক্ষণে ক্ষণে 

পরিবর্তনশীল হইলেও সাজাত্যবশতঃ এক বলিয়। প্রতীত হয়। সেইরূপ পট- 

নাশ স্থলেও “সেই পট” এরূপ ষে প্রত/ভিজ্ঞান হয়, তাহা পুর্ব পটের 

সজাতীয়তা বশতঃই হইয়া থাকে । যদি বল পূর্ববতন্ত সমুহ অন্যতস্তর সহ- 

যোগে পুর্ব পট বিদ্যমান কালেই অপর পট উৎপন্ন করুকৃ। এরূপ বলিতে 

পার না। যেহেতু ছুইটি মুর্তদ্রব্যের-_অপকৃষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট পদার্থের একই 

অবয়বে সমবেত বিরুদ্ধ বলিয়। সেই তস্তূতে দুইটি পটের অবস্থান সম্ভব হয় ন।, 

০ 11071090. 001085 ০2 1191 ০০০9 0) 5276 998০5 1 সেইস্থলে 

অর্থাং অপর তত্তদ্বার! পটাস্তরের আরম্ভ কালে একই সময়ে সেই এক অবয়বে 

নান। দ্রব্যের অবস্থান অপ্রত্যক্ষ দ্বার! বাধিত অর্থাং এক পট থাকিতে থাকিতে 

যদি অপর পটের উৎপত্তি হইত, তাহ! হইলে, “দুইটি পট” এরূপ বোধের 

উৎপত্তি হইত । কিন্তু এরূপ বোধ অনুভব বিরুদ্ধ বলিয়! পূর্ববপট থাকিতে 

থাকিতেই অপর পটের উৎপত্তির কথা বলিতে পারা ষায় না। সুতরাং 
প্রতিবন্ধকীভৃত পূর্ববদ্রব্যের পটাদির বিনাশ হইলে পর অপর পটাদিদ্রব্যের 

উৎপত্তি হয়, একথ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

পৃথকৃতবনিরপণ করিতেছেন-_-সংখ্যাবদিতি । এই দ্রব্যটি এই দ্রব্য হইতে 

পৃথক এরূপ পৃথকৃপ্রত্যয়ের বা ব্যবহারের অসাধারণকারণকে পৃথকৃত্ব বলে। 

পৃথকৃত্বের নিত্য ও অনিত্যবিষরের বিভাগ সংখ্যার মত হইবে । পৃথকৃত নয়টি 

দ্রব্যেই থাকে । পৃথকৃত্ব দুইপ্রকার-_একপৃথকৃত্ব ও ছিপৃথকৃত্বাদি । নিত্যদ্রব্য 

অবস্থিত একত্ব নিত্য, অনিত্যন্্রব্যবৃত্তি বা সমবেত একত্ব অনিত্য । কিন্তু অনিত্য- 

দ্রব্য সমবেত একত্ব স্বকীয় আশ্রয়স্ৃতদ্রব্যে দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন হয় যেহেতু দ্রব্য 
প্রথমক্ষণে নিগুএণ হয়। এবং নিজ আশ্রয়ভূতদ্রব্যের নাশ হইলে উক্ত একত্ব 

৩৭৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কাম্সিকাবঙগী 



বিন হয়। দেইরূপ একপৃথকৃত্ব ও জন্যাদ্রব্য সমবেত হইলে উৎপন্নও বিনষ্ট 

হয়। ঘিপৃথকৃত্বার্দি অর্থাৎ উভয় দ্রব্যসমবেত পৃথকৃত্বও দ্বিত্বাদি সংখ্যার মত 

উৎপন্নও বিনষ্ট হয় ॥ ১১৩ ॥ 

যদি বল “ইহ! উহা হইতে পৃথকৃ” ইত্যাদি স্থলে অন্যোন্যাভাব প্রতিভাত হউক্ 

অর্থা অন্তোহন্তাভাব এ প্রতীতির বিষয় হউকৃ। অতএব কি জন্য পৃথক্ত্ব 

গুণাস্তররূপে স্বীকৃত হইবে? অথবা পৃথকৃতুই উক্তপ্রতীতির বিষয় হউকৃ, 

অতিরিক্ত অন্যোহন্যাভাব স্বীকারে প্রয়োজন কি? অর্থাৎ “ইহ অমুক হইতে 
পৃথকৃ” ইত্যাদিস্থলে অন্যোইন্তাভাব প্রাতিভাত হয়, অতএব পৃথকৃত্ব একটি ভিন্ন 

গুণ এরূপ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। আর পৃথকৃত্ব স্বীকৃত হইলে 

অন্যোহন্যাভাব স্বীক!রে প্রয়োজন নাই। পৃথকৃত্ব অথব] অন্যোহইন্যাভাব এই 

উভয়ের মধ্যে একতর স্বীকার করিলেই চলিতে পারে । ইহাই হইল পুর্বব- 

পক্ষের বিষয় । এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু কেবল পৃথকৃত্ব 

স্বীকার করিলে “রূপ ঘট নহে” এরূপ প্রতীতির অনুপপতি হইয়! উঠে। কারণ 

গুণে গুণ থাকে না বলিয়া রূপে ঘটাবধিক ( ঘট অবধি যাহার )-পৃথকৃত্বনামে 

গুণান্তর নাই। আর ঘটেও ঘটাবধিক পৃথকৃত্ব নামে গুণ থাকে না, যেহেতু 

ঘট নিজে ঘট হইতে পৃথক্ নহে, যদ্দ্বারা পরম্পরা সম্বন্ধ কল্পনা কর] যাইতে 

পারে । অর্থাং রূপে ঘটাবধিক পৃথকৃত না থাকিলেও ঘটে ঘটাবধিক পৃথকৃত্ব 

স্বীকার করিলে পৃথকৃত্বও রূপ একাধিকরণবৃত্তি (সমবেত) বলিয়া সামানাধিকরণ্য 

বা স্বসমবায়িসমবেতত্ব বা স্বাশ্রয়াশ্রিতত্ব-সম্বদ্ধে ঘট সমবেত পৃথকৃত্ব পে থাকে । 

অতএব সামানাধিকরণ্যাদিসম্বন্ধে পে বর্তমান ঘটসমবেত পৃথকৃত্বই “রূপ ন 

ঘট” এরূপ প্রতীতির বিষয় হইতে পারে! কিন্ত যদি ঘটে ঘটাবধিক পুথকৃত্ব 

থাকিত, তাহা হুইলে স্বাশ্রয়া শ্রিতত্বসন্বন্ধে রূপে বর্তমান ঘটবৃত্তিপৃথকৃত কল্পিত 

হইত। অতএব পরিলক্ষিত হয় ষে পূর্বেবোক্ত স্থলে কোনমতেই ঘটাবধিক পৃথকৃত্ব 

রূপে থাকিতে পারে না। “রূপ ঘট নহে” এখানে রূপ ঘটনিষ্ঠ নহে এরূপ অর্থ 

বুঝিতে হইবে । ঘটে ঘটের পৃথকৃত্ থাকে না যাহার ফলে উক্ত পরম্পরা সম্বন্ধও 

কল্পনা কর! যাইতে পারে না_এই আশঙ্কীনিরাসের জন্য গ্রন্থকার কারিকায় 

বলিতেছেন-__“অন্মাং পৃথকৃ, ইদং ন” ইত্যাকারক-প্রতীতির বৈলক্ষণ্য বা 

অন্তোইন্যাভাবাদি হইতে ভেদ আছে। যদি বল “অন্মাং পৃথক্, ইদং ন” 

অর্থাৎ ইহা হইতে উহ] পৃথকৃ, এবং ইহ1 উহ নহে এই দুইটি প্রতীতির মধ্যে 
কেবল শবগত বৈলক্ষপ্য আছে কিন্ত পৃথক ও নঞ. এই পদছয়ের অর্থগত 

গুণনিরূপণম্ ৩৭৫ 



বৈলক্ষপ্য নাই । এরূপ বলিতে পার! যায় না। যেহেতু উক্তস্থলে পদার্থের 
ভেদ স্বীকার না করিলে “ঘটাং পৃথক” ঘট হইতে পৃথকৃ এই স্থলের মত 

“ঘটে ন পটঃ” ঘট পট নহে এই স্থানেও পঞ্চমী বিভক্তি হউকৃ। অতএব 

স্বীকার করিতে হইবে যে যাদ্ৃশার্থক শঝের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়, সেই 

অর্থ হইল নঞর্থ, এই নঞর্থ অস্ত্রোহগ্তাভাব হইতে পৃথক বা! ভিন্ন বস্তু এবং 

গুণান্তর রূপে কল্সিত হয় ॥ ১১৪ ॥ 

অসাম্নীভু ঘা সামি জনন জঁদীা বিল: । 
লীলিবল্িনিঘজ্ম আত্রীগল্সলহকমমজ: ||| 
উীমনক্ষিয়াজল্নী মনল্ অনীমআওনহ: | 
সাহিল: হষঈল-হাকাহি-ঁঘীবা: নহিক্কীলিক: ৫৫৭ 
ননী; অলিনানী অ: জ ভ্রিলীম ভবাভন:| 

কষাভ-নভ-জজীবাল্ অঁমীবাংবহন্ুমনী: |1$৩।। 

টুলীম: হাল, ম্দজীগথি ভ্রিখন অবিদ্ীভিব: | 
অমিঘাবী লীহ্লন্ত্ হান্রবনবিন্তাহিল: ॥1$4|। 
হান্হান্নন্রিবীন: ভ্যান নিলামী5ঘি শ্লিলা মল । 
হৃক্জদীভুনজলাত্ৰী ইয্লীজুনীওনহ: 11811 

নিলাহাজভ্নুলীন: জ্দাল্ নুলীনীওঘি ভ্রিঘা মনন্। 
ইন্তনাঙ্গন্িমাণীত্ী ই্নইন্-নিলানঅ: |8৭০।। 

সংযোগ নিরূপণ করিতেছেন-_“অপ্রাপ্তয়োঃ” ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধারা । অমিলি ত-_ 

অপ্রাপ্ত দুইটি দ্রব্যের প্রাপ্তি-মিলন সংযোগ বলিয়া কথিত। বিভুত্রব্য 

দুইটি অপ্রাপ্ত বস্ত নহে, যেহেতু বিভ্দ্রব্য দুইটি মুতসিদ্ধ নহে। মুতসিদ্ধি শবের 

অর্থ-_পৃথগ্গতিমত্ব অথব। পৃথগা শ্রয়া শ্রয্নিত্ব । সংযোগমাত্রই অনিত্য, যেহেতু 

সংষে।গের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সংযোগ নয়টি দ্রব্যেই থাকে বলিয়া 

উহ্না দ্রব্যের সামান্য বা সাধারণ গুণ বলিয়া গণ্য হয়। “ইমো সংযুজেো1” এই 

দ্রব্যটি এই দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত এরূপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণই সংযোগ 

বলিয়৷ অভিহিত দ্বইটি দ্রব্যের মধ্যে যদি ব্যবধান না৷ থাকে তাহ] হইলেই 

সংযোগ হয়। এই সংযোগ তিন প্রকার--একতরকর্মজন্ত, উভয়কম্মাজন্য ও 

সংযোগজন্য । সংযুজ্যমান দুইটি দ্রব্যের মধ্যে অন্যতরের অর্থাং কোন একটি 

৩৭৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



দ্রব্যের কর্মদ্বার! উৎপন্ন সংযোগ আদ্য--প্রথম অন্যতরকর্মজন্ত সংযোগ বলিয়। 

কাণ্তিত হয়। আর সংহৃজ্যমান দুইটি দ্রব্যের বা উভয়দ্রব্যের কর্মদ্বার! উৎপন্ন 
সংযোগ দ্বিতীয়--উভয়কর্মজন্য সংযোগ বলিয়! কথিত হয়। কারণ ও অকারণের 

সংযোগদ্বার। উৎপন্ন যে কাধ্য ও অকার্য্যের সংযোগ তাহাঁকেই তৃতীয় সংযোগ- 

জন্য সংযোগ বলে। সংযুজ্যমান শ্যেনপক্ষীও পর্ববতাদির মধ্যে কবল শ্যেন- 

পক্ষীরই ক্রিয্লাদ্ার1 পর্ববতাদির সহিত ম্ঠেনপক্ষীর সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় 

শ্ৈন-পর্বতাদি সংযোগ প্রথম অন্যতরকর্মমাজন্য সংযোগ বলিয়। কীপ্তিত হয়। 

সংযুজ্যমান মেষ দুইটিরই ক্রিয়াদ্বার! মেষছয়ের সংযোগ উৎপন্ন হওয়ায় মেষ- 

দ্বয়সংষোগ দ্বিতীয় উভয়ক্রিয়াজন্য সংযোগ বলিয়! কথিত ব] দ্বিতীয় প্রকার 

ংযোগ উদাহত । বৃক্ষের সহিত কপালের সংযোগ হওয়ার পর এঁ সংযোগের 

দ্বার] বৃক্ষের সহিত কুস্তের বা ঘটের সংযোগই তৃতীয় প্রকার সংযোগজন্য 

সংযোগ বলিয়া কথিত। তরুর বা বৃক্ষের সহিত কপালের সংযোগের দ্বার! 

বৃক্ষের সহিত কুত্তের বা ঘটের সংযোগ হইয়াছে । এখানে কপাল ঘটের অবয়ব, 

অবয়ব কপাল অবয়বী ঘটের সমবাস্িকারণ, কিন্ত তরু ব1 বৃক্ষ ঘটের কারণ 

নহে। অতএব বৃক্ষের সহিত কপালের সংযোগ হইল কারণ ও অকারণের 

সংযে।গ। এই সংযোগের দ্বার! বৃক্ষের স্থিত কুত্ভের বা ঘটের সংষোগ । এই 

ংযোগ কাধ্য ও অকার্য্যের সংযোগ । ঘট অবয়বীহেতু অবয়বভূত কপালের 
কাধ্য, বৃক্ষ অকার্্য | মৃতরাং অবয়বসংযোগজন্ত যে অবয়বীর সংযোগ হয় সেই 
ংযোগকে তৃতীয় প্রকার সংষোগজন্ত সংযোগ বলে। 

কর্মজন্য সংযোগ দুই প্রকার বলিয্প1 কীন্তিত--অভিঘাত ও নোদন। যে 
সংযোগ শবের হেতু হয় অর্থাং যে সংযোগ হইতে শব্দ উৎপন্ন তাহাকে 
অভিথাত নামে প্রথম কর্মজন্যসংযোগ বলে । এবং ষে সংযোগ শব্দের অতেতু 
অর্থাং ষে সংযোগ হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় না তাহাকে নোদন নামে দ্বিতীয় 

ক্রিয়াজন্য-সংযোগ বলে। 

বিভাগ নিরূপণ করিতেছেন--“বিভাগোহপি” ইত্যাদি গ্রন্থ বারা । যে 

গুণটি সংযোগের নাশক হয়, তাহাকেই বিভাগ বলে। অর্থাং যে গুণ সমবায় 

সম্বন্ধে সংযোগ নাশের কারণ হয় সেই গুণ বিভাগ বলিয়৷ কথিত হয়। 

বিভাগের এরূপ লক্ষণ না করিয়া, সংযোগ নাশের কারণই বিভাগ এবপ 

বলিলে--সংযোগ নাশের প্রতি সংযোগও কারণ বলিয়া সংযোগে 

অতিব্যাপ্তি হয়। যেহেতু পুর্ববক্ষণে-সংযোগ না থাকিলে পরক্ষণে 
গুপনিরূপণমূ ৩৭৭ 

২৪ কে) 



সংযোগনাশ অসম্ভব । কিন্ত বিভাগ সমবায়সন্বদ্ধে সংযোগের নাশক 

হয়, আর সংযোগ প্রতিযোশিত্ব সম্বদ্ধে সংযোগের নাশক হয়। বিভাগ 

সকল দ্রব্যেই থাকে বলিয়। উহা! সামান্য গুণ বলিয়া! কথিত। 

সংযোগের মত বিভাগও দ্রব্যদ্বয়নিষ্ঠ । এই দ্রব্টি এই দ্রব্য হইতে বিভক্ত 

এরূপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণ বিভাগ । ছুইটি দ্রব্য পূর্বের সংযুক্ত ছিল, 
পরে বিভাগ হওয়ায় সংযোগ বিনষ্ট হইল। সৃৃতরাং পূর্বে সংযোগ না 
থাকিলে বিভাগ উৎপন্ন হইতে পারে না। সাগরের সহিত পল্পলের 

সংযোগ না থাকায় সাগর হইতে পল্পল বিভক্ত এরূপ ব্যবহার বা প্রয়োগ 

হয় না। কিন্তু লেখনীর সহিত হন্তের সংযোগ হয় বলিয়া উহাদের 

বিভাগও হয়। সংযোগের মত বিভাগও তিন প্রকার-_এককর্মজন্য বা 

অন্যতরকর্মজন্য, উভয়কর্মজন্য ও বিভাগজন্য বিভাগ । ষে দ্রব্যদুইটির পরস্পর 

বিভাগ হইবে, উহাদের মধ্যে একটি দ্রব্যের ক্রিয়৷ ছ্বার1! উৎপন্ন বিভাগকে 

এককর্মজন্ত বা অন্যতরকর্মজন্য প্রথম প্রকার বিভাগ বলে। যথা শ্যেনপক্ষী 

ও পর্বত বা বৃক্ষশাখাদি ইহাদের মধ্যে শ্যেনপক্ষীর গমন ব] উড্ডীয়মানরূপ 

ক্রিয়। দ্বার! শ্যেনপক্ষীর সহিত নিক্ত্রিয়-পর্বতাদির যে বিভাগ উৎপন্ন হয়; 

সেই বিভাগ এককর্শমজন্য নামে প্রথম বিভাগ নামে অভিহিত হয় । বিভজ্যমান 
দুইটি দ্রব্যেরই বা উভয়দ্রব্যেরই ক্রিয়া ছার! উৎপন্ন বিভাগকে দ্বিকর্্মজম্য বা 

উভয়ক্রিয়াজন্ত ছিতীয় প্রকার বিভাগ বলে। যথা দুইটি যুদ্ধরত মেষ তীব্র 

আক্রমণের নিমিত্ত বিপরীত দিকে পশ্চাদ্ধাবন করিলে যে বিভাগের উৎপত্তি 

হয়, তাহা! উভয়ক্রিয়াজন্য দ্বিতীয় প্রকার বিভাগ বলিয়া কথিত হয়। 

অবয়বের সহিত দ্রব্যের বিভাগজন্য অবয্নবীর সহিত দ্রব্যের যে বিভাগ উৎপন্ন 

হয়, সেই বিভাগকে তৃতীয় প্রকার বিভাগজন্ বিভাগ বলে । যথ] অবয়বভত- 

কপালের সহিত বৃক্ষের উৎপন্ন বিভাগের দ্বার] অবয়বীকৃত্ত ব1] ঘটের সহিত বৃক্ষের 

ষে বিভাগ হয়, সেই বিভাগ তৃতীয় প্রকার বিভাগজন্য বিভাগ বলিয়া! কথিত 

হয় । বিভাগজন্য বিভাগ দুই প্রকার--কারণমাত্র বিভাগজন্য বিভাগও কারপা- 

কারণবিভাগজন্য বিভাগ । প্রথম--কারণমীত্র বিভাগজন্য বিভাগের উদাহরণ-- 

একটি পট ভূতলে সংমৃক্ত আছে। এই পটের অবয়বূত কোন একটি তস্ততে 
উৎপন্ন ক্রিয়া! দ্বারা ছিতীয়ক্ষণে সক্রিয় তন্তর নিষ্ক্রিয় তত্ত হইতে বিভাগ হয়। 

তৃতীয়ক্ষণে পটের কারণ্ তন্ত সংযোগ বিনষ্ট হয় । চতুর্থক্ষণে পটের নাশ হয় । 
পঞ্চমক্ষণে সেই সক্রিয় তন্তর ভূতল হইতে বিভাগ হয়। এই বিভাগ পটের 

৩৭৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিিকাবলী 



কারণ সক্রিয় তত্ত ও নিজ্রিয় তন্তর পরম্পর বিভাগের দ্বারা উৎপন্ন হয়। 

সুতরাং সক্রিয় তন্তর পটসংযুক্ত ত্বৃতল হইতে বিভাগ, কারণমাত্র বিভাগজন্য 
বিভাগ বলিয়। গণ্য । দ্বিতীয়-__কারপাক1রণ বিভাগজন্য বিভাগের উদাহরণ-_. 

হস্ত-লেখনী বিভাগের দ্বারা শরীর-লেখনী বিভাগ । লেখনীর সহিত হন্তটি 
সংযুক্ত ছিল। হস্ত হইতে লেখনীটি অন্স্থানে রাখায় বা স্থাপিত করায় 

লেখনী হইতে হুস্তের বিভাগ হয়্। লেখনী হইতে হন্তের বিভাগ হওয়ায় 

এই বিভাগের দ্বারা লেখনী হইতে শরীরের বিভাগ হইল । এই লেখনী-শরীর 

বিভাগ ব1 শরীর-লেখনী বিভাগ শরীর-লেখনী বিভাগজন্য হইয়াছে । লেখনী 

হইতে হস্তের বিষ্লেষ হওয়ায় লেখনী হইতে শরীরেরও বিশ্লেষ হইল | অবয়ব- 

ত্বঁত হস্ত অবয়বীভূত শরীরের প্রতি সমবায়িকারণ। কিন্ত লেখনী শরীরের 

কারণ নহে। অতএব হৃন্ত-লেখনীবিভাগ হইল কারণাকারণবিভাগ আর 

শরীর-লেখনীবিভাগ হইল কারণাঁকারণবিভাগজন্য বিভাগ ॥ ১১৫-১২০ ॥ 

জীন দিকনঘলি-_অসামযীহিলি । নিশঅবী-ক্সীতভিল ছলি। হৃন:-_আঁতীবা: | 
অহ্নিনান: অতীব: । লিরীম:-ভমবন্কদাজ: | ভৃনীষ হলি অঘীবাঅ-অতীবা হত্যত্র: | 

নুনীঘ: হসাহিনি ঘৃভবাল্নিলমূ। আহিন: অনিঘাল: | ন্রিলীঘীনীবনাছয: অতীব 

ইনি । লিলকসব্মঘাজাঘাহতাক্ডা্জ লিখালা নিভনযলি__্লিমাা হলি । হৃকক্দীবি। 
নান তত হবনহীবিমাবাহিক দুতনহ নীষ্ঘদ্। ন্নীঘী5নি শ্রিাবাজপিমাহা: 
ক্তাহঘানাসনিলাবাজল্ম: ক্লাহতাকাহআমিধাহাজল্সহ্নলি লিলি: | জাহাব্লাত্রহ অক- 

কনা কম, ভলঃ কনাভল্রঘনিাধা+। ভলী ঘতাহগকরতীবালাহা:, ললী ঘহলাহা:, 

ভনবনন ক্কনাতনিংনাবীন অন্কমতঃ জ্নাভহ্সাককাহািলাথী অল্ঘবী, লন আক্ষাহার্ঘঘীহা- 
লাহা:, লন তলহইহাবঘীবাজান: ভললাহা হলি | ন ন্ব বল জম্াণীন কখ ইহাল্লহ- 

নবিশাণী ন জল্যবী হলি ভরাচ্যন্। ঘৃকহয জ্তা আহজমন্কযীবাসলিনচিরলিধাথা- 
অনকন্বংআানা্কশন্বধীবা-সলিলল্ভ্িলিলাহা-অলল্ততরহ্ম ন্ন নিবীঘান। অল্খা 

নিন্দঘবুক্কনতত্তরমভতমক্সঘক্সান। লহলাহ ঘনীবনলাহহনন্ষর্বযীখাসবিল্রন্লিতিষাহা 
অনবত্ব, লহাহকখন্কর্বতীবসলিভ্রন্তরিতিলার্থা নল অলবীবা। লন্ব ভ্বাহআমিঘাবীনত 

ত্যনাহানু, নূর স্ুনীইহাল্লহনিতাধী ল অল্মন হলি আাভতমূ। আহজমক্ষঅমীবা- 

সলিন্রল্জিনিতাধাম্বলীওলযতক। আবি লচ্গী ইহাল্লবমিমাবাভ্রশনালূ। লিলীঘহলাঘহ 

যঙ্গ হতনঙ্গিঘযা হু্ললভলিলাবহলল: হাকীইমি লিপজসহ্যঘী অলি । আগ হাহীহল্রভ- 

নিমানী হুতলঙ্গিঘা ল ক্াত্আমূ, ভ্বঘিকবআাতজানূ। হাতহীইন্ত দ্লিয়ানাবিত, জনমমি- 
ফলত যাতহ্বযলক্ক্মীলিঘললাব। অনল জ্কাহ্আল্ঞাহআশ্রিাশীন জ্ধাহযন্র্য- 
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লিমাথী জল্যল হলি। অলত্ত নিশাথী যুলাল্মহম্) আল্তত্বা হাহীইতরিসজসত্যঘী ল 
হআনু। অল: অযীবনাহীন লিশাবী লাল্যগ্রাধিজী মলি 0৭৭৬-৭২০। 

ংযোগ নিরূপণ করিতেছেন-_অপ্রাপ্ত--অমিলন দুইটি পদার্থের ইতি। 

সংযোগ বিভাগ করিতেছেন-_কীত্তিত ইতি। এষ- ইহা! অর্থাৎ সংযোগ । 

সন্নিপাত অর্থাং সংযোগ । দ্বিতীয় সংযোগ, সংযুজামান দুইটি দ্রব্যের ক্রিয়া 

হইতে উৎপন্ন সংযোগকে উভয়কর্্মজন্য-সংযোগ বলে। তৃতীয় সংযোগ হইল 
সংযোগজন্ সংযোগ ॥ তৃতীয়ঃ ফ্যাং-_-এই কথাটি পূর্বেবের সহিত অন্বিত হইবে 

অর্থাং কপালের সহিত তরুর সংযোগ হইতে উৎপন্ন তরু ও কৃত্তের সংযোগ 

তৃতীয় সংযোগজন্য সংযোগ নামে কথিত। আদিম--প্রথম কন্মজন্য শব্বহেতু 
সংযোগ অভিঘাত। দ্বিতীয়, শব হইতে অনুৎপন্ন-নোদনাখ্য বা নোদননামক 

কর্্মজন্য সংযোগ । বিভক্ত অর্থাৎ বিযুজ্যমান দ্রব্য দুইটির জ্ঞানের অসাধারণ 
কারণ বিভাগ নিরূপণ করিতেছেন-_বিভাগ গ্রন্থের দ্বার । এককন্ম এই 

গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহার-_একটি দ্রব্যের ক্রিয়। দ্বারা উৎপন্ন 

বিভাগের উদাহরণ কিন্তু শ্যেন-শৈলবিভাগাদি, শ্যেনশৈল-সংযোগের মত বুঝিতে 

হইবে । তৃতীয় বিভাগজন্য বিভাগও দ্বই প্রকার--কারণমাত্রবিভাগজদ্য 

বিভাগ এবং কারণাকারণবিভাগজন্য বিভাগ । কারণমাত্রবিভাগজন্য-প্রথম 

বিভাগজন্য বিঙাগের উদাহরণ- যেখানে একটি কপালে ক্রিয়া আরম 

হয়, তাহার পর কপালদ্য়ের বিভাগ, তাহার পর আরম্ভক--উৎপাদক বা 

প্রযোজক-সংযোগের নাশ, তাহার পর ঘটের নাশ, তাহার পর সেই 

কপালবিভাগ দ্বারাই ক্রিয়াবিশিষ্ট কপালের আকাশের সহিত বিভাগ 

উৎপন্ন হয়। তাহার পর আকাশ-সংযোগের নাশ, তাহার পর 

উত্তরদেশ সংযোগ, তাহার পর কপালস্থিত ক্রিয়ার নাশ। সেইস্থানে 

কারণমাত্রের বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকার করা হয়। যেহেতু সেখানে বা উক্ত- 

স্থলে কপালদ্বয়ের বিভাগ হইতে কপাল ও আকাশের বিভাগ উৎপন্ন হইয়াছে 

প্রথম বিভাগের প্রতি কপালঘ্বয় সমবাক্লিকারণ, অতএব এঁ কপালছুয় দ্বিতীয় 

বিভাগেরও প্রতি পরম্পরা-সম্বদ্ধে কারণ হইয়াছে, সুতরাং পরিলক্ষিত হয় যে 

দ্বিতীয় বিভাগটি স্বকীয় কারণ কপালদয়ের-বিভাগজন্য হইয়াছে । এই 

নিমিত্ই এই বিভাগ কারণমাজ বিভাগজন্য বিভাগের উদাহরণরূপে স্বীকৃত 

হইয়াছে। 

যদি বল, সেই ক্রিয়! দ্বারাই অর্থাৎ কপালছর়-বিভাগজনকক্রিয়! ছারাই 

৩৮০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিিকাবলী 



দেশান্তর বিভাগ অর্থাং কপালের সহিত আকাশের বিভাগ উৎপন্ন হয় না 

কেন? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু একটি কন্মের আরস্ভক-সংযোগ- 

বিরোধি-বিভাগের জনকত্ব ও একটি কর্মের অনারস্ভক-সংযোগ-বিরোধি - 

বিভাগের জনকত্ব ইহার! পরস্পর বিরোধী বস্ত । অর্থাং যে সংযোগ দ্বার] যে 

কাধ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে আরম্ভকসংযোগ বলে। যেমন কপালদ্য়ের 

সংযোগ দ্বার] কাধ্যভূত ঘট উৎপন্ন হয় বলিয়৷ এ কপালদ্বয়ের সংযোগকে 

আরস্ভক ব! উৎপাদক সংযোগ বলে । আর যে সংযোগ দ্বার কোন কাধ্য 

উৎপন্ন হয় না, তাহাকে অনারস্তক বা অনৃৎংপাদক সংযোগ বলে। যেমন 

কপালের সহিত আকাশের স'যোগ। এই অনারভ্ভকসংযোগ আরম্ভক 

সংযোগের প্রতিদ্বন্্ী অর্থাং বিরোধী বা নাশক। সৃতরাং ফলিভার্থ এই যে-_ 
যে কর্ম ব! ক্রিয়! দ্বারা আরস্ভক-সংযোগের নাশক-বিভাগ উৎপন্ন হয়, সেই 

ক্রিয়। দ্বারাই অনারস্ভক-সংযোগের নাশক বিভাগ উৎপন্ন হইতে পারে না। 

অন্যথা অর্থাৎ এ বিরোধ বা নিয়ম অস্বীকার করিলে বিকসিত পদ্মের দলভঙ্গের 

প্রসঙ্গ হইয়। উঠিবে অর্থাৎ পন্মদলের অগ্রভাগে যে অনারভ্ভক-সংষোগ-নাশক 

বিভাগের জনক ক্রিয়। আছে, এবং পদ্মদলের মূলে যে আরম্ভক-সংযোগ আছে, 

সেই আরম্ভক-সংযোগের-নাশক বিভাগ যদি এখন সেই কর্ম দ্বার উৎপন্ন হয়, 

তাহা হইলে এ বিভাগ দ্বারা আরস্ভক-সংযোগ বিনষ হইয়। পদ্মেরও নাশ 

হইতে পাবে। অর্থ।ং পল্পদল থসিয়া পড়িতে পারে। পগ্পদলের অগ্রভাগে 

অনারস্ভক-সংযোগ আছে এবং সেই সংযোগ-নাশক-বিভাগের জনক ক্রিয়াও 

আছে। এইরূপ সর্বত্রই বুঝিতে হইবে । অতএব যদি এই কর্ম অনারস্ভক 

সংযোগের নাশক বিভাগ উৎপাদন করে, তাহা হইলে আরম্ভক-সংযে!গের 

নাশক বিভাগ উৎপাদন করিতে পারে না। 

যদি বল কারণ অর্থাৎ কপালদ্বয়ের বিভাগদ্বারাই ঘটাদিরূপ ভ্রব্যনাশের 

পৃর্ব্বেই দেশান্তর-বিভাগের উৎপত্তি হয় না কেন? অর্থাৎ পূর্বের উক্ত হইয়াছে__ 

ঘটনাশের পর কপালের বিভাগ দ্বার! কপালের সহিত আকাশের বিভাগ হয় । 

এখন আশঙ্কা যে--এঁ কপালাকাশবিভাগ ঘটনাশের পূর্বেই কেন হয় নাঃ 

এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু দ্রব্য অর্থাং অবন্নবী বর্তমান থাকিতে 

আরম্ভক-সংযোগের নাশক-বিভাগবিশিষ্ট অবয়বের দেশান্তরের-_-আকাশের 

সহিত বিভাগ সম্ভব হয় না। ইহা অনুভব সিদ্ধ। দ্বিতীয় অর্থাং কারণাকারণ- 

বিভাগজন্ত-বিভাগের উদাহরণ- যেখানে হম্তক্রিয় দ্বার হস্তের সহিত বৃক্ষের 

গুণনিরূপণম্ ৩৮১ 



বিভাগ হয়, তাহার পর এ হস্ত-বৃক্ষের উৎপন্ন বিভাগ হইতেই শরীরেরও বিভাগ 

হয় অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে শরীর বিভক্ত এরপ প্রত্যয় হয় । সেখানে হন্তক্রিয়। শরীর- 

বৃক্ষ বিভাগের কারণ নহে, কারণ হস্তক্রিয়। ব্যধিকরণ অর্থাং হস্তের ক্রিয়া হস্তে 

থাকে, আর শরীরও বৃক্ষের বিভাগ-শরীর ও বৃক্ষে থাকে । অতএব সামানাধি- 

করণ্য না থাকায় হন্তক্রিয়! শরীর ও বৃক্ষের বিভাগের প্রতি-কারণ নহে। 

অবয়বির ক্রিয়! সমস্ত অবয়বের ক্রিয়া হইতে সমুৎপল্ন হইলেই অবয়বীর ক্রিয়। 
বল। হয়। অতএব কেবলমাত্র হস্তের ক্রিয়াকে শরীরের ক্রিয়া বলিয়। স্বীকার 

করা যায় না। স্বৃতরাং শরীরের ক্রিয়। নাই বলিয়] এ স্থলে কারণ ও অকারণের 

বিভাগ দ্বারাই কাধ্য ও অকাধ্যের বিভাগ সমুখপন্ন হইল। অর্থাং হস্ত ও 
বৃক্ষের বিভাগ হইতে শরীর ও বৃক্ষের বিভাগ হয় । এই বিভাগের কারণ হইল 

বৃক্ষ এবং অকারণ হইল হ্ত। অতএব এখানে কারণ ও অকারণের বিভাগ 

হইতে কাধ্য সম শরীর ও অকাধ্য ( কারণ )স্ বৃক্ষের বিভাগ হইল । অতএব 

বিভাগ সংযোগনাশাতিরিক্ত গুণবিশেষ, কিন্ত সংযোগনাশস্বরূপ নহে । অন্যথা 

অর্থ।ং বিভাগ সংযোগনাশস্বরূপ বলিয়। স্বীকার করিলে শরীরে বিভক্তজ্ঞান হয় 

না৷ অর্থাং ঘটপট হইতে বিভক্ত ইত্যাদি প্রত্যয় অনুভব সিদ্ধ। এখন বিভাগ 
ংযোগনা শন্বরূপ বলিয়। স্বীকৃত হইলে উক্ত প্রত্যয়ের অনুপপত্তি হয় । সৃতরাং 

বিভাগকে সংযোগ-নাশাতিরিক্ত গুণপদার্থ বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে। 

হস্তের ক্রিয়া শরীরে নাই, অতএব সংযোগের নাশও নাই, হস্তের ক্রিয়া হইতে 

শরীরের সংযোগ বিনষ্ট হইতে পারে না। যেহেতু একের ক্রিয়া অপরের 
সংযোগনাশের কারণ হইতে পারে না। সৃতরাং একথা স্বীকার করিতে 

হইবে যে হস্ত ও বৃক্ষের বিভাগ হইতে শরীর ও বৃক্ষের বিভাগ হইয়াছে। 

এ বিভাগ হইতে শরীর ও বৃক্ষের সংযোগ নষ্ট হইয়াছে । অতএব বিভাগকে 

সংযোগ-নাশস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলে শরীরে-বিভক্ত এরূপ প্রত্যয় হইতে 

পারে ন1। স্বতরাং সংযোগ নাশ দ্বার বিভাগ অন্যথা সিদ্ধ হয় ন! ॥১১৫-১২০॥ 

অহতততস্্ানত্লস্ত্র ভ্রিনি্ নব্লীলিলমূ। 

বহন দযাক্নাস্্াঘি, মুল" হ্ব নত হহিকমূ ৫৫1 

অহ, সুজ অঁমীয-[ ভুচ্য-অঁনীযা ] মূম-্লালবী অনিক । 
অঘতর্থ লবক্নতন অত্রিব: ভ্বানিবীবিলূ।।৫২২॥ 

৩৮২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



লমীজলনানী তত বিজু জতীবাংতভাগয । 
হিনান্ষংঘহিতল্ু-মুঘজ্লঙ্কালবী মবন্ ॥৫২2।। 
ঘহতবলঘংন তত লহীাজ্নতত-ব্রভ্িন: | 
আঙ্গ তিজলাম্গী ভআানূ জমীযা: ্গাত-দিতভনী: 1৫২) 

গ্রস্থকার পরত্ব ও অপরত্ব নিরূপণ করিতেছেন__-“পরত্বঞ্চাপরত্ব" ইত্যাদি 

গ্রন্থ দ্বারা। এই দ্রব্যট এ দ্রব্য হইতে পর-_দ্বুরবর্ভী এরূপ ব্যবহারের 
অসাধারণকারণ গুণই দৈশিক পরত্ব বলিয়৷ কথিত। এবং এই দ্রব্যটি এ 

দ্রব্য হইতে পর-_-জ্যেষ্ঠ এরূপ ব্যবহারের অসাধারণকারখ গুপই কালিক-পরত্ব 

বলিয়৷ পরিগণিত ॥। আর এই দ্রব্যটি এ দ্রব্য হইতে অপর--নিকটবর্ভী এরূপ 

ব্যবহারের অসাধারণকারণ গুণই দৈশিক অপরত্ব এবং এই দ্রব্যটি এ দ্রব্য হইতে 

অপর--কনিষ্ঠ এরূপ ব্যবহারের অসাধারণকারণ কালিক অপরত্ব বলিয়। 

অভিহিত । পরত্ব ও অপরত্ব এই গুণদ্বয় পরস্পরসাপেক্ষ। একটি ব্যতীত অপরের 

প্রতীতি হয়না । অপরত্বের প্রত।য় না! হইলে পরত্বের প্রত্যয় হয় না৷ এবং 

পরত্ের প্রতায় না হইলে অপরত্বের প্রত্যয় হয় না। পুথিবী, জল, 

তেজঃ, বাম ও মন এই কেবল মূর্ভদ্রব্যেই দৈশিক পরত্ব-_দৃরত্ব, এবং দৈশিক 
অপরত্ব--নিকটত্ব থাকে । অন্য দ্রব্যে থাকে না। দৈশিক ও কালিক ভেদে 

পরত্ব ও অপরত্ব দুই প্রকারে উৎপন্ন হয় । দিকৃকৃত পরত্ব--দুরত্ব এবং অপরত্ব-_ 

নিকটত্ব যথাক্রমে দূর ও নিকট এইভাবে প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়। আর 
কালকৃত পরত্ব-_জ্যোষ্ঠত্ব এবং অপরত্ব কনিষ্ঠ যথাক্রমে জ্যোষ্ঠ ও কনিষ্ঠ 

এইরূপে ব্যবহার বা প্রয়োগ হয় । মুর্ভসংযোগের বা সূর্য্যসংযোগের বাহুল্য 
জ্ঞানবশতঃ পরত এবং মৃর্তসংযোগের বা সূর্য/সংযোগের অল্পত্বজ্ঞানবশতঃ 

অপরত্ব উৎপন্ন হয়। যেস্থান বা ব্যক্তি হইতে যে স্থান বা ব্যক্তি অপেক্ষা যে 

স্থানের বা ব্যক্তির মধ্যবর্তী স্থানে ব! ব্যক্তিতে অধিক মূর্তসংযোগ বা সূর্য্য- 

সংযোগজ্ঞান হয় তাহাকে পর বলে। যেমন প্রয়াগ মথুর1 অপেক্ষা কাশী 

হইতে পর অর্থাং দূর। সেইরূপ মৈত্র চৈত্র অপেক্ষ। শ্যাম হইতে দুর__ 

জ্োষ্ঠ। এখানে প্রয়াগে দিকৃসংযোগের আধিক্যবশতঃ প্রয়াগে দৈশিক 

পরত্ব আছে। এবং মৈত্রে-কালপিগুসংযোগের বা সূর্যযসংযোগের আধিকা- 
বশতঃ মৈত্রে কালিক পরত্ব আছে। এবং প্রয়াগ মুর! অপেক্ষা! কাশী হইতে 
অপর--নিকট। সেইরূপ মৈত্র চৈত্র অপেক্ষা শ্তাম হইতে অপর-_-কনিষ্ঠ । 

গুণনিরপণম্ ৩৮৩ 



এখানে প্রয়াগে দিকৃ্সংযোগের ন্যুনতাবশতঃ প্রয্নাগে অপরত্ব আছে এবং 

মৈত্রে কালপিগুসংযোগের বা সূর্যযসংযোগের ন্যুনতাবশতঃ মৈত্রে 
কনিষ্ঠ আছে। দিকৃসংযোগ (বা সূর্যযসংযোগ-) দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের 
প্রতি অসমবায়িকারণ। কালপিগুসংযোগ বা সৃষ্যসংযোগজ্ঞান কালিক 

পরত্ব ও অপরত্ববোধের প্রতি অসমবায়িকারণ হয়। যে ব্যক্তিতে সূর্য্য 
পরিস্পন্দের আধিক্যজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ; আর যে 
ব্যক্তিতে সূর্য্পরিস্পন্দের নৃযুনতাজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে সেই ব্যক্তি কনিষ্ঠ 
বলিয়া গণ্য হয় ॥ ১২১--১২৪॥ 

পহাদহ-ন্যযন্থা লিলি ঘহলাঘহল্র নিকণজফলি--নহ্তলস্বলি ইহাক্কমিনি। 
শহান্নহত্ অন্টুলংমুদতযীবাল্লহিজংঙ্থালাহনুঘত্বব । ঘ্ত লবক্মীঘহ-স্থালাভ্নহত- 

সত্ব । অন্গাঘিল্নাথ' ঘস্বগযণীহ্থা । ঘখা নাত্রতিস্ুসান কাহীনবহয সমান: নহ্ঃ। 
নাহভিত্রসাধ স্হধীনলঘহয সবাযীডহ হলি ॥৭২৭-৭২২॥ 

বযীহ হীক্ষ-নহহলানহ্েঘী: | অধমন্রাী-__অঅললাধিকাহঘাম্ | লহাসব- ইঁহাল্ধ- 

নহ্আানহেত্রাসর | হিলাক্ইলি। অঙ্গ হ্তনানহতত ভ্ভাভিক লাঙ্াদ। অহ ভুত" 

অহিজ্ল্হাঘহাযা অহ জুযে-অহিহ্দলহীওঘিক্ক: অ তইম্ত:; ঘহ্ত ল্যুন:, ভ কিম: | 
ক্াভিকণহ্কাণহহনি অল্য্ভ্বী ঘূ্ । অন্গ- কাকিন্ক-নহনাদহকতরযী: 0৭২২-৭২৬ 

পর ও অপর ব্যবহারের নিমিত্তকাঁরণ পরত্ব ও অপরত্ব নিরূপণ করিতেছেন-__ 

পরত্ব ইত্যাদি গ্রন্থ ছার। দৈশিক ইতি। দৈশিক পরত্ব বহুতর মৃর্ভ- 
সংযোগান্তরিতত্ব অর্থাং সংযুক্তসংযোগ বহুত্রূপ বিপ্রকৃষ্টত্বের জ্ঞান হইতে 
উৎপন্ন হয়। এবং মূর্ভসংযোগের অল্লীয়স্ত্ব অর্থাং অল্পত্ব জ্ঞান হইতে অপরত্ব জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। এখানে অবধিত্বজ্ঞানের নিমিত পঞ্চমী বিভক্তির অপেক্ষা হয়। 

যেমন পাটলিপুত্র হইতে [ এখানে পাটলিপুত্র অবধি, ইহাতে অবধিত্ব আছে, 

সেই নিমিত্ই “হইতে” এই পঞ্চমী বিভক্তির অপেক্ষা ] কাশী অপেক্ষ! প্রয়াগ 

পর- দ্বরতর । পাটলিপুত্র হইতে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা প্রয়্াগ অপর--নিকট। 
পাটলিপুত্র ও কাশীর মধ্যে ষে মূর্ভসংযোগ আছে, তাহা! অপেক্ষা পাটলিপুত্ 
ও প্রয়াগের মধ্যে অধিকতর মৃর্ভসংযোগ আছে, এই নিমিতই পাটলিপুত 

হইতে কাশী অপেক্ষ। প্রয়াগ পর । 

এই দুইটির অর্থাং দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের আশ্রয়ভুত দ্রব্যে দিকে যে 

দিকূসংযোগ আছে, তাহ উহাদের--দৈশিক পরত্বাপরত্বের অসমবায়িকারণ। 

ভাবকাধ্যমাত্রই কারণত্রয়জন্য হয় এই কারণে দৈশিক পরত্বের ও দৈশিক 

৩৮৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অপরত্বের নিমিত্তকারপতা কথিত হইয়াছে । তদাশ্রয়ে অর্থাং দৈশিক পরত্ব ও 
অপরত্বের আশ্রয়ে- দ্রব্যে । দিবাকর ইতি । এখানে কালিক পরত্ব ও অপরত্ব 

বোধিত হয় । যাহার সূর্যযক্রিয়! সম্বন্ধ অপেক্ষা যাহার সৃষ্যক্রিয়। সম্বন্ধ অধিক 
তাহাকে জ্যেষ্ঠ বলে। আর যাহার অল্প তাহাকে কনিষ্ঠ বলে। কালিক 
পরত্ব ও অপরত্ব জন্ত দ্রব্যে থাকে । ইহাদের অর্থাং কালিক পরত্ব ও অপরত্বের ৷ 

ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বাস ও মন এই মৃর্ভদ্রব্যে দ্বরবর্তী দেশমাত্র বৃত্তিত্জ্ঞান 
“দৈশিক দুর” এই ব্যবহারের প্রতি নিমিত্তকারণ এবং নিকটবর্তী দেশমাত্র 
বৃতিজ্ঞান “নিকট” এই ব্যবহারের প্রতি নিমিত্কারণ। দিকৃসংযোগাত্মক 

অসমবায়িকারণ ন1 থাকায় বিভ্বুদ্রব্যে দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব থাকে না। 
মূর্তদ্রব্যেই দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ববোধের উদয় হয়। মুর্ভসংযোগের অনল্পত্ব 
বা অনেকত্ব জ্ঞান হইতে দৈশিক পরত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং মূর্তসংযোগের 
অল্পত্ব জ্ঞান হইতে দৈশিক পরত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। দৈশিক পরত্ব ও 

অপরত্ের আশ্রয়ভূত দিকৃসংযোগ দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের প্রতি 

অসমবায্িকারণ। অতএব দিক শিক পরত্ব ও দৈশিক অপরত্বের প্রতি 
সমবায়িকারণ। 

কালিক পরত্ব ও অপরত্ববোধ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ব্যবহারের প্রতি নিমিতকারণ । 

এই বালকের শরীরটি বৃদ্ধের শরীর অপেক্ষা অল্পকালসংযুক্ত এইরূপ বোধসহ- 

কৃত কাল-শরীর-সংষোগরূপ অসমবায়িকারণ হইতে সমবায্সিকারণীতৃত 

বালকশরীরে কালিক অপরত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হুয় । এবং এই বৃদ্ধ শরীরটি বালকের 

শরীর অপেক্ষা অধিককাল সংযুক্ত হইয়াছে এইরূপবোধসহকৃত কাল-শরীর- 

সংযোগরূপ অসমবায়িকারণ হইতে সমবায়িকারণীভূত বৃদ্ধশরীরে কালিক 
পরত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এখানে শরীরপিণ্ডের সহিত কালের স্বাশ্রয়সংযুক্ত- 

সংযোগসম্বন্ধ বন্তর হইলে কালিক-পরত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং শরীর- 

পিণ্ডের সহিত কালের স্বাশ্রয়সংযুক্তসংযোগসমন্বন্ধ অল্পতর হইলে কাঙিক 

অপরত্ববোধের উৎপতি হয় । এখানে স্বাশ্রয়পদ দ্বারা সূর্য্যক্রিয়া গৃহীত হইবে, 

সেই ক্রিয়ার আশ্রয় সৃ্য, সৃষ্যের সহিত কালসংযুক্ত হইয়াছে, কালের সহিত 
শরীরের সংযোগ আছে। শরীরপিণ্ডের সহিত কালের উক্তসম্বন্ধ বহুতর 

হইলে পরত্বজ্ঞান এবং অল্পতর হইলে অপরত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কালিক পরত 

ও অপরত্ববোধ জন্য দ্রব্যেই হয় । কালের সহিত শরীরপিণ্ডের--কাল-শরীর- 

পিণ্ডের স্বাশ্রয়সংযুক্তসংযোগ কালিক পরত্ব ও কালিক অপরত্বের প্রতি 
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অসমবায়িকারণ । শরীরাদিপিণ্ড কালিক পরত্বাপরত্বজ্ঞানের প্রতি সমবায়ি- 

কারণ হয়। নিত্যদ্রব্যে কালিক পরত্ব ও অপরত্ববোধ উৎপন্ন হয় না। 

যেহেতু নিত্যদ্রব্যে ব্ুতর কালসম্ন্বত্বজ্ঞান ও অল্পতর কালসম্বন্বত্বজ্ঞানরূপ 

নিমিত্তকারণ থাকে না. এবং তাদবশ সংযোগরূপ অসমবায়িকারণও থাকে না 
॥ ১২১-১২৪॥ 

জনহ্বানুক্তি-লাহীল লাচাবীঘামুহাউুল: | 
জু :সক্কাং: [সঘস্্] সালীন সাঘহী বিলিভছিব: ॥৫৭৭।। 
অখানহাজ্ঞীগন্সন্হ: সন্কাহ: অহিভহজতী । 

অসমান্ন সলান্নি বাল ভ্রিনিঘলিচষী 11৫৭ 
অষ্ভঞুল্্ বন্নলি ঘাঁ জ্াহসনা জা লিদিবা । 
অন্সনত্থী নিঘহ্সাজ: অহামী$ঘি সন্কীভিল: ।২৩।। 

জাতী ইন্্তননাসনুত্তি: হান্ত্াী নীবলামলি:। 
মনমিহলসভযা মা, অহানীগৰ সহুহযনী ।।1২৫।। 
হিঘিবলবী না জ্খানৃর্ত্যাৰি জন্তু অহা: | 
অমানাসন্ধাা শীতনল্সন্ধাবা ভু লিহন্দম: |2.8। 
ঝ অহাসীনলিঘা ভসাইন্ষপামানমানযী: | 
জালাংআাবি-ঘজদভ্ৰ মান অঁহাহন্কাহতামূ।॥$০।। 

অপেক্ষাবৃদ্ধির অর্থাৎ স্বনিমিত্তকারণ দুরত্বাি ও নিকটত্বাদি জ্ঞানের নাশ 

হইলেই তাহাদের অর্থাং দৈশিক ও কালিক পরারদি ও অপরাদি ব্যবহারের 
নাশ হয়। ইহা উদাহরণ পুরস্কারে পূর্বে কথিত হইয়াছে । পূর্বেই বুদ্ধির 
প্রকারভেদ প্রায়শঃ- বন্থলাংশে নিরূপণ কর] হইয়াছে । এখন বুদ্ধির অবশিষ্ট 

প্রকার বলিতেছেন । জ্ঞান দুই প্রকার--অপ্রমা_-অযথার্থ বা ভ্রম ও প্রমা-_ 
যথার্থ । “তচ্চুন্যেতন্মতির্যা-স্য।ং সা অপ্রম1” অর্থাং তদভাববতি ততপ্রকারক- 

জ্ঞান অপ্রম! বলিয়] নিরূপণ করিয়াছেন । যেখানে প্রকারতাবিশিষ্ট বা প্রকার 

ধর্ম থাকে না, সেখানে যদি তংপ্রকারক অনুভাবাত্মকজ্ঞান হয় তাহা হইলে 

তাহা অপ্রমা বা অধথার্থ অনুভবাত্সকজ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হইবে । যেষন 

ঈষং অন্ধকারস্থানে পতিত রজ্জ্বতে চন্ষুঃ সন্িকর্ষ হইলে “অয়়ং সর্প” এইটি সর্প 
এরূপ যে অনুভব হয় সেই অনুভব অপ্রম1 বলিয় গণ্য । যেহেতু সর্পত্বধর্্মটি 

৩৮৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



এখানে প্রকার । তৎশব্ের দ্বার সর্পত্বরূপ প্রকার গৃহীত হইবে | তথাহি সপত্বা- 
ভাবাধিকরণে রজ্জুতে সপ্পত্বপ্রকারক অনুভব হওয়ায় উক্ত জ্ঞানটি অপ্রমা বা 
অযথার্থ হইয়াছে । বিপর্ষযাস অর্থাৎ নিশ্চয়াত্করম ও সংশয় অপ্রমার 

প্রপঞ্চ অর্থাং প্রকার বা ভেদরূপে পরিকীন্তিত। তদভাববতি-তদ্বিষয়ক 

নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই বিপর্যযাস বা বিপর্যয় । শুক্তির সহিত চক্ষুঃসংযোগের 
ফলে যে “ইদং রজতং” এরূপ জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানই বিপর্ধ্যাস। এই বিপর্য্যাস 

জ্ঞানেও বিশেষ্য, প্রকার ও সংসর্গ এই তিনটি বিষয় থাকে । “ইদং রূজতং” 

এখানে “ইদং” পদের দ্বারা বিশেস্তভৃত-শুক্তিথণ্ড গৃহীত হইবে, রজতত্ব প্রকার, 

সমবায় সম্বন্ধ । “তদভাববতি” এই পদস্থিত “৩” শব দ্বার প্রকার-_রজতত্ব 

গৃহীত হইবে । রজতত্বাভাবাধিকরণে বিশেস্তভৃতে শুক্তিখণ্ডে রজতত্ব 

প্রকার হওয়ায় রজতত্বাভাববং-শুক্তিশকল-বিশেষ্যক রজতত্ব প্রকারক 

সমবায় সংসর্গক “ইদং রজতং” ইত্যাকারক জ্ঞান বিপর্যাম নামক অগ্রমা ব! 

অধধার্থনিশ্চয়আআকজ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রতি আত্মা সমবায়িকারণ, আত্মমনঃ 

স"যোগ অসমবাক্সিকারণ। এবং চক্ষুঃ, পাতাদিদোষ, বিশেষাদর্শন, প্রবুদ্ধসংস্কার, 

অদৃষ্ট ও ঈশ্বরাদি নিমিত্তকাঁরণ। বিপর্্যাসঙ্ঞানস্থলে কারণরূপে কোন দোষ 

থাকিবেই। প্রতিফলিত সৃর্য্যকিরণ বা চাকচিক্যরূপ দোষ থাকিলে শুক্তি- 
শকলে রজতভ্রম হয় । অন্ধকারদোষ থাকিলে রজ্জ্বতে সপভ্রম হয় । এইরূপে 
পিতদৃরতাদি নানাবিধ দোষ বিপধ্যাসজ্ঞানের কারণ। দেহাদিতে আত্মবৃদ্ধি 
অর্থাৎ শরীরাদিতে যে আত্মত্বনিশ্চয় এবং শঙ্ঘাদিতে যে পীতত্বনিশ্য়াত্সক- 

জ্ঞানই আদ্য অর্থাৎ বিপর্্যাস। প্রমাজ্ঞান বিষয়কে ম্বধন্মবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত 

করে । আর অগ্রমাজ্ঞান বিষয়কে বিষয়ের পরকীয় ধর্মবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত 

করে। এখন সংশয় প্রদণিত হইতেছে। মনৃষ্ত বা স্থানুর্বা অর্থাৎ শাখাদিশৃস্য 
বৃক্ষকাণ্ড ইত্যাদি বিতর্কবুদ্ধির নাম সংশয় । তদভাবের অপ্রকার ও ততপ্রকারক 

যে বুদ্ধি তাহাকে নিশ্চয় বলে অর্থাং যে জ্ঞানে তদভাব অপ্রকার হুইয় তদ্বস্ত 

প্রকার হয় তাহাকে নিশ্চয্লাত্ক জ্ঞান কহে। যেমন “ঘট” ইত্যাকারক 

নিশ্য়াত্মক জ্ঞানে ঘটাভাব অপ্রকার হইয়1 ঘটগ্রকাঁর হইয়াছে । এক ধর্মসাতে 

বিরুদ্ধ ভাবাভাব প্রকারক জ্ঞানের নাম সংশয়। ভাবকোটি ও অভাবকোটি এই 

উভয়গত এক ধন্মকে সাধারণ ধর্ম বলে। এই সাধারণাদি ধর্মের জ্ঞান 

সংশয়ের কারণ। একটি ধর্্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক ধর্মবৈশিষ্ট্যের জ্ঞানই 
সংশয় । যে অধিকরণে বিরুদ্বধন্মসমূহের জ্ঞান হয়, সেই অধিকরণকে ধর্মী 
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বলে। এখানে বিরুদ্ধ ধর্ম “কোটি” শবের দ্বারা কথিত হইয়াছে । একই 
সময়ে একই পদার্থে যে সকল ধর্ম থাকে না বা থাকিতে পারে না, সেই সকল 
ধর্মকে সেই পদার্থের বিরুদ্ধধর্ম বলে । কোন পদার্থ একই সময়ে একাধিক 
বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়রূপে বোধিত হইলে এ জ্ঞান সংশয় বলিয়া! কথিত। যে 
জ্ঞানে বিষয়টি নির্ণয় ও অনির্ণয়ের মধ্যস্থলে থাকে । বিষয়টির নির্ণয়ের ইচ্ছ! 
আছে, কিন্তু অনুসন্ধানের দ্বারাও কারণ দেখিতে পাইতেছে না, এরূপ ব্যক্তির 
দোলায়মান জ্ঞানই সংশয় । কোন ব্যক্তি সম্মুখস্থিত কিছু দ্বরে এমন একটি পদার্থ 

দেখিলেন--ষে পদার্থটি স্থাথুত্ব ও পুরুষত্বের সমানাধিকরণ উচ্চতাদিধর্শ্ম বিশিষ্ট, 
এ পদার্থাটকে প্রত্যক্ষ করায় পুর্ববসংস্কার উদ্দৃদ্ধ হইয়া স্থাঘৃত্ব ও পুরুষত্বের 
স্মরণ হয়, অথচ স্থাণুত্ব ব! পুরুষত্বের নিশ্চয় হইল ন1। স্থাগ্ুত্বের নির্ায়ক 

বন্ধলকোটরাদি কিংবা! পুরুষের নির্ণায়ক হস্তপদাদির প্রত্যক্ষ না হওয়ায় 
অথচ উভয়ের ব্যাপ্য উচ্চতাদির দর্শন হওয়ায় চক্ষুরিন্দ্িয়সংযুক্ত এ অয়ং 
পদবাচ্য পদার্থে স্থাগুত্ও পুরুষত্বের আরোপ হয়। অগ্রবর্তী পদার্থকে স্থাণু 
বলিয়া! নিশ্চয় করিতে পারিল না। যেহেতু স্থাণুত্বের ব্যাপ্য বন্চলকোটরাদি 
দর্শন হয় নাই । এবং উক্ত পদার্থকে পুরুষ বলিয়াও নিশ্চয় করিতে পারিল 
না। যেহেতু পুরুষত্বের ব্যাপ্য হস্তপদাদি প্রত্যক্ষ হয় নাই। বক্ষলকোটরাদি ও 
হ্তপদাদি বিশেষের স্মরণ হইতেছে । অথচ প্রত্যক্ষ বা সুস্প্$ দর্শন হইতেছে 

না। তাহার ফলে দ্রষ্টা দোছুল্যমান অবস্থায় থাকেন। 

সংশয়ের সাধারণ ধর্মজ্ঞান পদের দ্বার] উচ্চতা, পরিধি, কাল, দিক, 

ঈশ্বরীয়-ইচ্ছা, ঈশ্বরীয়-প্রষ্র প্রভৃতি গৃহীত হয়। যেহেতু কালাদি বস্তসকল 
কার্য্যমাত্রের প্রতি কারণ হয় বলিয়া সংশয়জ্ঞানের প্রতিও সাধারণ ধন্মরূপে 
উহার! কারণ হয় ॥ ১২৫-১৩০ ॥ 

বনা- ন্ডাভিচ্-ইহাল্ড-ঘহলাঘহ্তনালাল্ । জ্গানসামা নুত্তি' নিকনখিত্নান্-- 

জ্জ্রহিলি। লঙ্গ অসনাঁ নিকণঘলি- বচ্ভল্য হলি । লহৃঘাততলি লনুঞক্ষাংক স্বান 

সন হত্খ: | অন্সঘত্বঃ অসদাসঘস্বঃ | আত্ব ছলি। শ্রিঘচ্দাঘি হুশ: | হাহীবানী 

লিষল্য্ধণন অহাত্দতলসকাহক জান বীবীচস্দিজ্যান্কাহক্কদূ । চৃত্র হবাক্জাহী দান: হাক্ত 
হুত্ান্কাক যু দ্বান লিহম্বযন্ণ, অহ সন ছবি । কিহ্রিহ্িলি জিতিজ্জ ( নলিহন্যযহত 
ভহাতমাহ__হুলামলি । ভহ্মানাসকাহক অনুসন্কাতক স্বান নিষময: ॥0২২4-৭২৩। 
অহাথ ভঙ্াঘলি-_অ্তহাব হত: । ভ্বাছাজীলি। তধযন্তাম্াহআী ঘী অম্নধ্নত্ হান 
হাবঙ্তাতাম্। অযথা ব্ববহত্র জাতস্বহঘ-আামাহআ হালা অর্থ জ্যাহু ন ইনি 

৩৮৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ভনি্য্নী। হ্নলঘাঘাহতথম্মন্বান চ্চাঘ। শা হাত নিব্রানি-জ্যানুল 
যৃহ্ীত্া হান্বী নিতবী লবলি অন্হি | লিসনিঘজিন্ত্ব হাজী নিত ল ঈব্াহিহাজ্হা- 
ল্লিক্কা ন অ্রহাযক্ডাহ্গাল্। হাভ্ছ্-নসামিত্ানার্বীনাঁ নিহলন্মঘন্দাসুঅলন্ষবতর-কনাপাভ্নালু ১ 

ক্রিল্তু অলস হান ক্ষীতিত্রবন্্ীন অল্ঘবী, অহাস্্তু নালব্ব লিলি । হন জ্বাল সালাত্য 
অহাান্ লিনযন্রহায হনি। ঘর ম্যাত্যত্রহাঘাহ্ণি ভ্যাঘক্কত্রহায হতবাক নীযমূ। 
ক্ষিল্তু অহা হন্নিষ্বান ঘ্দীন্হিবঘলিন্কমর না জাত ২২০ ॥ 

তাহাদের অর্থাৎ কালিক ও দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের । অবসরপ্রাপ্ত- 
বৃদ্ধি নিরূপণ করিবার জন্য বলিতেছেন- বুদ্ধি ইতি । সেই দুই প্রকার জ্ঞানের 
মধ্যে অপ্রম! জ্ঞান নিরূপণ করিতেছেন-_“তঙচ্চুন্য” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । তাহার 

অভাবাধিকরণে পদার্থে তত্্রকার জ্ঞানের নাম ভ্রম ইত্যর্থ। যথ। ঘটত্বা- 

ভাবাধিকরণে পটাদিতে ঘটত্বপ্রকার জ্ঞান ভ্রম বলিয়া কথিত | তাহার-_ 

অপ্রমার, প্রপঞ্চ_ প্রকার বা ভেদ। আদ্য-_বিপধ্যাস । শরীরাদিতে “আমি 

গোর” ইত্যাকারক যে আত্মত্ব প্রকারক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে ভ্রম 
বলে। এবং শঙ্ঘাদিতে “শঙ্খ পীতবর্ণ” ইত্যাকারক ষে নিশ্চয়াআজক-জ্ঞান 

সেই জ্ঞানকেও ভ্রম কহে। কারিকাস্থিত “কিংস্থিং” এই পদের অর্থ বিতর্ক। 

নিশ্য়ের লক্ষণ বলিতেছেন--তদভাব ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । তদভাবের অগ্রকারক 

হইয়। তরপ্রকারক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে নিশ্যয়াত্মক বলে । যেমন পটাভাবের 

অপ্রকারক হইয়। পটপ্রকারক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই পটবিষয়ক নিশ্চয়াত্মক- 

জ্ঞান। যে জ্ঞানে তদ্বিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্নতদভাবপ্রকারতার অভাব ও তদ্বিশেষ্যক ত্বা- 

বচ্ছিন্নতৎ্প্রকারতা আছে তাহাকেই নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান কহে। সংশয়স্থলে 

জ্ঞানাংশে তদভাবের প্রকারত1 থাকে বলিয়া! “তদভাবের অপ্রকারক” এই 

অংশ অথবা তদ্বিশেম্তকত্বাবচ্ছিন্ন তদভাবপ্রকারতার অভাব এই অংশ নিষ্কষ্টার্থক 

নিশ্চয়লক্ষণে নিবেশ কর! হইয়াছে । “ভূতলং ঘটবং" এই জ্ঞানে ভূতল বিশেষ্য, 
ঘট বিশেষণ হইয়াছে । অতএব ভূতলবিশেম্যকত্ব ও ঘটপ্রকারকত্ব আছে, কিন্ত 

ঘটাভাবের প্রকারকতা নাই, যদি “ভূতলং ঘটবদ্ নবা” এরূপ জ্ঞান হয়, তাহ 

হইলে এই জ্ঞানে ঘট ও ঘটাভাব উভয়েরই প্রকারত! থাকিবে । সুতরাং “ভ্তলং 

ঘটবং” এই জ্ঞানে ত্বৃতলবিশেম্তকত্বাবচ্ছিন্ন ঘটাভাব প্রকারতার অভাব আছে 

এবং ভূতলবিশেম্যকত্বাবচ্ছিন্ন ঘটপ্রকারতা আছে বলিয়া! “তৃতলং ঘটবং”” ইহা 
নিশ্যয়াত্মকজ্জান। নিশ্চয় লক্ষণের এরূপ নিষ্কষ্টার্থ না করিলে “মহানসে! 

বহিমান্ ন বা ও পর্ববতো বহিমান্” এরূপ সমৃহালম্বন জ্ঞানস্থলে পর্ববভাংশে 

গুপনিরূপণম্ ৩৮৯ 



বহির নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের অসভভব হয় । যেহেতু এজ্ঞানে বহি ও বহ্ন্যভাব 

উভয়েরই প্রকারতা আছে । আর ইচ্ছাদিতে নিশ্চয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি 

বারণের জন্য “জ্ঞান” এই পদ নিশ্চয় লক্ষণে প্রদর্ত হইয়াছে ॥ ১২৫-১২৯ | 

সংশয়ের লক্ষণ করিতেছেন--“স সংশয়” ইত্যাদি গ্রন্থ ছার1। এক ধর্্ীতে 

বা বস্ততে বিরুদ্ধ ভাব ও অভাব প্রকারক (স্থাগুত্ব ও স্থাণুত্বাভাব প্রকারক ) 
জ্ঞানের নাম সংশয় । ইহা স্থাণ অথবা] অন্য কিছু এই সংশয়স্থলে “ইহা” এই 

পদোপলক্ষিত “বন্ী” অর্থাৎ বন্ততে স্থাণুত্ব ও স্থাধৃত্বাভাব প্রকারক জ্ঞান হয়, 
স্বতরাং উহা সংশয় জ্ঞান। সাধারণ ইতি । উভয় সাধারণ যে ধর্ম, তাহার 

জ্ঞান সংশয়ের কারণ। যেমন উচ্চৈস্তরত্ব অর্থাং উচ্চতাদিকে স্থাণ ও পুরুষ 

এই উভয়ের সাধারণ ধর্মরূপে নিশ্চয় করিয়া কোন ব্যক্তি “ইহা স্থাণু বা অন্য 

কিছু” এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন। এইরূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানও 

ংশয়ের প্রতি কারণ হয় । যেমন শব্ত্বকে নিত্য ও অনিত্য এই উভয়বিধ 

দ্রব্য হইতে ব্যাবৃত্ত-_অবিদ্যমান অথচ উহা! শব্দে আছে, সুতরাং শব্দ নিত্য 

অথব। অনিত্য পদার্থ এইরূপ সংশয় হয়। শব নিত্য বা অনিত্য এইরূপ 

বিরোধী বাক্যের নাম বিপ্রতিপত্তি। এই বিপ্রতিপত্তি বাক্যজ্ঞান সংশয়ের 

প্রতি কারণ হয় না। কারণ শব্ধ ও ব্যাণ্তিজ্ঞানাদির কেবলমাত্র নিশ্চয়াতক 

জ্ঞান উৎপন্ন করাই স্বভাব । বিপ্রতিপত্তি বিরুদ্ধকোটিছ্ধয়ের প্রতিপাদক 

বাকামাত্র। অতএব শব্দাত্মক বলিয়! বিপ্রতিপত্তি বাক্যজ্ঞান হইতে সংশয় 

উৎপন্ন হয় না। কিন্ত সেস্থলে অর্থাং বিপ্রতিপত্তিস্থলে শব্দ ছারা কোঁটি- 

দ্বয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর কিস্ত সংশয়ের মানস জ্ঞান হয়। 

অর্থাৎ বিরুদ্ধ কোটিদ্য়ের উপস্থাপক শব্দের নাম বিপ্রতিপত্তি। বিপ্রতিপত্তি- 

স্থলে শব্ধ হইতে কোটি দ্বয়ের স্মরণ হয়, তাহার পর সংশয়ের মানস জ্ঞান 

হয়। অতএব উহা-_বিপ্রতিপত্তি পরম্পর সম্বন্ধে সংশয়ের জনক হয়। 

“জ্ঞান প্রমা কি না” জ্ঞানে এইরূপ প্রামাণ্যের সংশয় হইলে জ্ঞানের বিষয়েও 

ংশয় হয়। এইরূপ ব্যাপ্যের সংশয় হইতেও ব্যাপকের সংশয় উৎপন্ন হয়। 

এই সকল বস্ত এইভাবে বৃঝিতে হইবে । কিন্তু সংশয় সামান্যের অর্থাৎ সংশয় 
মাত্রের প্রতি ধর্ত্সার জ্ঞান বা ধর্মীর সহিত ইঞ্তিয়ের সন্নিকর্ষ কারণ। ধর্মী 

জ্ঞান বা ধন্্মার সহিত ইন্জ্রিয়ের সন্নিকর্ষজ্ঞান সংশয়ের সাধারণ কারণ 
বলিয়া! উহাদের সংশয়ের কারণের মধ্যে আর পৃথকৃভাবে উল্লেখ করা হয় 
নাই ॥ ১২৫-১৩০ ॥ 

৩৯০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হীমীওসলামা অল: সমাযাভন্ত নৃঘী অনল । 
ঘিলীনুতলাবিষনী হীঘী লালানিঘী লল: |1$2৫।। 

সত্মহীন্তু নিহীতরআ-নিহীঘগনলা অমমূ। 
অমি মৃতু জাত জববুলিলী ঘুল: ৫২৭ 

নহীবাভঘনিহাচ্ নন অহালহানুগীমললৃ। 
হান জাতক, মননুঘমিলী মূ: || ইহ 
হাল্হনীঘ নীব্নলানাববান্নসভসাধ বা সলা | 
যৃল:ভ্াত সলমিলল্ব, মালমলীন্সতী সলা ॥1ই৬।। 

পিতাদি দোষসমূহ অপ্রমার বা ভ্রমজ্ঞানের জনক । কিন্তু গুণ প্রমা বা 

যথার্থ জ্ঞানের জনক অর্থাং প্রমাজ্ঞান, জ্ঞান সাধারণ কারণ ভিন্ন অতির্রিক্ত 

কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। পিতৃ, দূরত্ব ও অল্প অন্ধক!র প্রভৃতি দোষ 

নানাপ্রকার ॥ ১৩১ ॥ 

প্রত্যক্ষস্থলে বিশেষণবিশিষ্ষ বিশেষের সহিত ইন্ড্িয়সন্নিকর্ষ গুণ। 

অনুমিতিস্থলে সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষে পরামর্শ হইল গুণ। উপমিতিস্থলে শক্যে 
সাদৃশ্য জ্ঞান হইল গুপ। এবং শাবক্বোধস্থলে যোগ্যতা অথব। তাংপর্য্যের 

প্রমাজ্ঞান গুণ। এখানে প্রম! শবের অর্থ ভ্রম ভিন্ন জ্ঞান ॥ ১৩২-১৩৪ 1 

হীন ইলি। অনা সলি হীন: কাহতামু, সনাঁ সলি যুঘা: ক্কাঘাল। ভলাঘি 

দিাহিজ্জনা হীনা অনন্তুমলাঃ, বাঁ ক্ঞাহআকননন্অয-ভ্ৰলিইক্কাঞ্যা জিভুমূ। যুঘাজ্ 

সলাজলকতনদন্ত্ুদালান বিভ্মূ। যখা-_ সমা জ্ালআালাল্যক্কাআমিঘ-কাহঘজল্তা 

জল্যস্বানততান্ অসদাবন্। ন ন্ম হীম্বালান ঘৃন ভ্ধাজলকিত্রলি ন্বান্যম্। ঘীল: 

হাহ হলি স্ানভখবগণি দিতানহীনভত্রাচভভ-ব্বসলাবুন্ণভিসবজ্লান্। শরিনিবাননা- 

নিবহাহুলল্নবীমালালক্তাব্আত্রলহয যুতজ্ঞ ক্কাগালাযা ল্যাহঘততানু। ল ম্ম যু 
অজবগি ছিল দলিল্প্াসভন্্র ল হীন্তহ়্ানম্, অল: ছি'লাহি-তবীমাধ্সাত্রালাঁ ক্কাহঘাতনন- 
অহ আমনূ। লখান্ন জি যু ইন্তুতবক্কক্দননিনি লাক্যদূ। খাদি আললঘ- 

হঘলিইজ্ঞাঞ্যা ঘুতহআাদি ইত্ততনবিভু: | ঘন সমল সলিহুতালাত: কাহ্ঘালিজ্সব্সাছি 

ভবন্বতবান। বল হীনা: ক হুজ্সাক্তাভ-হ্বাঘালাহ-_-ধিললি | ভ্বঘিন্ দীলাহ্সিন দিঅ' 

হীন, হ্বলিচ্বলহাই: ভলক্ণ- নহিলাঘাসন ভুত হীন:, গ্ান্বিম্ন শবহীহ্যসল নগ্ভুকল- 

স্বাজননিতীন সাদা হানা অলন্ত্যানা হন সান্বিজলক্কা হুতর্থ: ॥ ইং ॥ 
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অথ ঈ হাতা হৃত্ান্কাজহ্্াঘা সন্যহ্যাবী ক্গনহীয়ুখান্ হ্হাঁঘলি-_ সন্ভহীত্ত হলি । 
সতী নিহীনআনব্-লিহীম্য-নিনক্কর্থী যু: | অন্তুলিলী ভাদ্যতলি ভাম্যজ্যাচয্ হাচজ্ঞা- 

জান যু: | হলমস5দি হীযমূ। সমা লিকঘঘনি-_সদজিম্বলিলি ॥২ই২-২২৬। 
দোষ ইত্যাদি । দোষ অপ্রমার প্রতি কারণ ও গুণ প্রমার কারণ। 

পিতাদিদোষসমূহের কোন অনুগত ধর্ম নাই এবং অপ্রমার প্রতি এ দোষগুলির 
কারণত! অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ হয়। প্রমার প্রতি গুণের জনকতা 

অনুমান প্রমাণের দ্বার সিদ্ধ হয়। যেমন প্রমাজ্ঞান, জ্ঞানসাধারণ কারণ ভিন্ন 

কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, যেহেতু উহ! জন্াজ্ঞান, যথা অপ্রম] জ্ঞানসাধারণ 
কারণ ভিন্ন দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। ত্বকমনঃসংযোগাদি জ্ঞানসামান্য কারণ 

রূপে সর্বত্র বিদ্যমান 015591 থাকিলেও কোন জ্ঞান প্রম! হয় এবং কোন 

জ্ঞান অপ্রম? হয়, সৃতরাং বলিতে বা স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানের প্রমাত্ব 

ও অপ্রমাত্ব জ্ঞান সাধারণ কারণ ভিন্ন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। যদি বল 

দোষাভাবই প্রমার প্রতি কারণ হউকৃ। একথা বলিতে পার না। কারণ 

“গীত শঙ্খ” এই জ্ঞানস্থলেও পিতরূপদোষ বিদ্যমান 116567 থাকায় 

শঙ্ঘাংশে প্রমাজ্ঞানের অনৃপপত্তি হয়। অর্থাং “শঙ্ঘ পীত” এই জ্ঞানে 

শঙ্ঘাংশে প্রমাত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য বস্ত। কিন্তু প্রমার প্রতি সর্বত্র দোষাভাবই 

কারণরূপে স্বীকৃত হইলে উক্ত জ্ঞানস্থলে পিত্তরূপ দোষ বিদ্যমান থাকায় 

দোষাভাবরূপ কারণের অভাববশতঃ শঙ্ঘাংশে প্রমাজ্ঞানের অনুপপতি হয়। 

প্রমার প্রতিদোষাভাব কারণ অথবাগুণ কারণ হইবে, এবিষয়ে একপক্ষপাতিনী 

মুক্তির অভাব আছে, কিন্তু অনন্তদোষাভাবের কারণতা স্বীকার অপেক্ষা 
লাঘববশতঃ গুপের কারপতা স্বীকার করাই যৃক্তিসঙ্গত। 

যদি বল চক্ষু সংযোগাদিগুণসত্ত্েও পিতরূপ দোষদ্বার! প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় 

“শঙ্খ পীত” ইত্যাদিস্থলে শঙ্ছে শৈত্যজ্ঞান অর্থাৎ শ্বেতত্বের প্রমাজ্ঞান হয় 

না। অতএব পিতার্দি দোষাভাবের কারণত। অবশ্যই স্বীকার কর! উচিত 

এবং গুণের কারণতা স্বীকারে প্রয়োজন করে না । এরূপ কথা বলিতে পার 

না। কারণ তথাপি অর্থাং দোষাভাব সত্বেও অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বার! গুণের 

কারণত। সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ পিতাদি দোষাভাব থাকিলেও বিশেষণের মত 

বিশেষ্য সন্নিকর্ষরূপ গুণাভাববশতঃ শছ্ছে পীতত্বজ্ঞান পরমা হইতে পারে না। 

স্বুতরাং দোষাভাব দ্বার| গুণকে অন্যথাসিদ্ধ বলিতে পার যায় না। আর 

অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বার] কারপণত্বসত্ত্বেও গুণের অহাথাসিদ্ত্ব স্বীকৃত হইলে অপ্রমার 

৩৯২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



প্রতি গুপণাভাব কারণ বলিয়া স্বীকৃত হুউক্, দোষ কারণ না হউকৃ। একথাও 

সুুহ্াবে বা অনায়াসে বল যাইতে পারে । তাহার মধ্যে কাহার! দোষ ? 
এই আশঙ্কায় বলিতেছেন-_-পিত্ত ইত্যাদি । কোনস্থলে পীতাদির ভ্রম 

পিতদোষ হয়। কোনস্থলে চন্দ্রাদির স্বরপরিমাণ-ভ্রমে দৃরত্বদোষ হয়, কোন 

স্থলে বা বংশে সর্পভ্রমে ভেকবসার অঞ্জনদোষ হয়। এইভাবে দোষসমুহ 
অননুগত হইয়] ভ্রমজ্ঞানের বা অপ্রমাজ্ঞানের কারণ হয় ॥ ১৩১ ॥ 

কাহাবা বা কোন্গুলি গুণ এই জিজ্ঞাসায় প্রত্যক্ষাদিস্থলে যথাক্রমে 

গুণসমূহের কথা বলিতেছেন--প্রত্যক্ষ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। প্রত্যক্ষস্থলে 

বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্তের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষগুণ। অনুমিতিষ্থলে 

সাধ্যবিশিষ্টপক্ষে সাধ্যবাপ্যহেতুর বৈশিষ্ট্যজ্ঞান- সন্বন্ধজ্ঞান অর্থাং পরামর্শজ্ঞান 
গুণ। অগ্রে অর্থাং উপমিতি এবং শাববোধস্থলেও এইভাবে বুঝিতে হইবে । 

প্রমা নিরূপণ করিতেছেন-_ভ্রমভিন্ন ইত্যাদি দ্বারা । ভ্রমভিন্ন জ্ঞানকে প্রমা 

বলে ॥ ১৩২-১৩৪ ॥ 

অনা লৃসন্ষাংক্ক অজ্যাল অন্রিহীত্নন্ধমনূ। 

অল্সলা। ল সলা লাঘি সন: ভাল্িভ্নিন্কক্মন্ধদূ ই) 

সন্দাআাহিহুল্ৰ হি অজ্নল্নালনযান্তি বনু । 

সমাত্ন ন হললী সা অহানানুঘঘলিব: ॥৫ইথ।। 
অথবা ততপ্রকারক হইয়া তদ্বিশেষ্ক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই 

জ্ঞানকে প্রমা বলে। নিব্বিকল্পকজ্ঞান প্রমা নহে ভ্রমও নহে। কারণ 

নিধিবকলপক জ্ঞানে প্রকারতা বা বিশেষ্ততা থাকে না এবং নিব্বিকল্পকজ্ঞান 

কোন সন্বন্ধকে বিষয় করে না। প্রমাত্ব অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতোগ্রাহা 

অর্থাং স্বভাবগত সিদ্ধ নহে, কিন্তু অনুমেয় | প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত 

হইলে সংশয়ের অনুপপত্তি হয় ॥ মীমাংসকের। বলেন-_প্রমাত্বজ্ঞানের প্রমাণ্য। 

এই মতকে দৃষিতেছেন-_প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহয বলিয়। স্বীকৃত হইলে জ্ঞান জ্ঞাত 

হওয়ামাত্রই তাহার প্রামাণ্য বোধিত হয়, সবৃতরাং অভ্যাসদশায় উৎপন্ন জ্ঞানে 

প্রামাণ্য সংশয় হইতে পারে না। যদি জ্ঞান জ্ঞাত না হয়, তাহ! হইলে ধর্্নীর 
বোধ না থাকায় কাহাতে বা কোন্ বস্ততে সংশয় হইবে 8 অতএব সংশয়ের 

উপপত্তি হয় না বলিয়। প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহা বলিয়। স্বীকৃত হয় না /১৩৫-১৩৬৫ 

নন্তু বঙ্গ হ্যক্সি-হঅলবীহিন হজবী হুলিঙ্বান জালমূ, লর্গ হঅলাহী সাজা হযানু। লজ 
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স্লানভ্য সনসিক্ষআানালাত্, শন আহ-অখনিরি | অন্রহনিহীচ্সন্কত অলি লব্সন্থাহ 
জাল সনব্মখঃ। অধীন ভ্ভুলংঘি সমাত্ধ ল ভ্যান । বল: ্ থিনিনি ঈন? খালি 
অনুক্ধহআভবাদি সনাগাল্তহত্ কযাহ্িবিস্ব্ল। অখাখাতুধন-_কহআভ্যনন সমাঘতনীন 

নিলহিলততান। হু তত আীচঘদ্__বঈন অচ্নল্মন যলতললা, বন অক্ল্খীল লল্হ্শিহীস্য- 
কত বন ভচ্বল্ন লগন্ধাহক্ষকর্্র আাভ্যমূ। বীন জনাজাহী অঁবীযাহিনা ঘতাহিষ্বান 

নালিজ্যামি:। ঘন ভ্বলি নিরিিক্ধক্ঘন্ট সদা ল ভান, রভয অসক্কাংন্ষাআলানু, গাল 
আহ--ন সমলি ॥২২এ। 

অন্ত সুদী ক্মঘিভ্রঘীব্যহ্বাল সন: সলা ন্ব ভযাহিলিনলল। সলিঘীবি-ভ্যঘিকহঘা ক্দ্দি- 

অঁথাবালাননরলি ভঁঘীবাস্বানহঘ স্নান । নন্ম হী ভ্ুদিভঘীঘান্সানানক্ইন জীব, 

স্লাল নী ল যান, তল ক্ষদিত্বনীঘাালকয সবিঘীঘি-অলালাঘিক্কহতাকলাহিলি শ্রান্যমূ। 

অ্ অ্রঘীবাধাতা্ভ্তইন ব্বতীবাস্বালভয সনংআানূ, ভদ্যভালন্ুমলানূ ভছ্াতাভঘানন্ত 
বাদি ন হালি: । সমা্রলিতি। লীদাজন্কা ভি সলাত ভরলী সাঙ্তাদিলি অহ্ন্নি। 

অঙ্গ কণা লব ফান ভসন্ঞাহাকঘবনালূ নত্য্ান-সালাত্ৰ বদন ঘৃক্সিব হলি । অভ্তানা 
নব খ্বাননলীল্রিঘমূ। আ্লালঅল্ম-স্বাললা সন্ভ্থা, শিযা ন্ হ্মানমন্তুীব | ঘুহাহি- 
দিগাতা নল অন্তু্ঘনবাধন স্বানল যৃত্যবি। অল্মনালদি লব ভজুই্ানলিনযন্জ-হ্আানিন 

অজ্জ্ীলসানাত্ণ মক্কার । নিনযপিভত্ম ছি স্ালনূ। অলীগ্বাননিভিনঘী নিব: । 

অল্দত' কুমযলি-_ন হ্নলীলাক্সলিলি। ভ্রহারলি। যহি মালয় সামাথ্য হনলীপসাঙ্' 
জানু, লহালজ্যাঅব্হাঘল্নহ্বানী সানাড্য্হাবী নল ভযানু। লক্সন্বি অহি স্বাল হ্বাল, 

শা লল্মবী সালাঘ্য ানমীনলি ক্র্খ অহা: ? অবিত্ুয়ান ল বাত লর্থি ঘরিনহ্বানা- 

নানান, ক্ষখ ভহায়:£ লভলাহু হ্লান সানাগনননুযমূ। লখাছি হত ঘ্বাল মলা, 

অননাহি সন্ৃতি-অলক্ককঘানূ, যল্লন লন্নন্ব, অথা অদলা। ই তৃঘিশীভ্লসম্ভাবক হাল 

মনা, ল্ঘনবি দৃখিনীবন চন্কাহজ্-স্বালংতানু। নন্ব ইয়ান ক্ষুধ আলদিলি শ্রাভ্যমূ। 
সবখিবীন্ন-গন্তাবন্ষব্রভন ভলীন্সাঙ্ান্ানু, তঙ্গ বাল্ঘনসইঘা-বাল্ঘলব্লিহীচ্সকততযাদি 

স্তসনআালু। বলুসক্কাহক্কতানজিল্তিলল-ললত্নিহীচ্ঘন্কত্র দং ল মৃক্কানি, অ্হাযান্তুনীঘানু। 

নন্তু অন্ননাঁ স্বানালা অখাখলান্ দলাভহ্বটী-ননহ্লিহীচ্যকত্র নিহীমঘা খ্নূ। নন 
হর ₹অলাধিন: সন্থনিলনঅল্ঘা ল ভযানু, ত্র লব সনঘ্যালাহাহিলি শ্রাচ্যমূ। 
শঙ্গহি হীনা্থীনভ্য ঘুখীনভিনি কবরলল্সীঘধিখন-হজেলমহাস্সন্থভয ইন্ুজানু। অ্বব্মঅল্- 

হঘন্্ নিহিগ্স্বোলত্য বতানু ইল জ্কাহতনূ। অন্তু জানর্সাঘি ₹অলমহাসন্থ: ভর হন 
ক্কাহ্ডানিলি। লম্থান্মশ্বাঘালি: ভ্বললঅলি, জেব-সহা-ন্াআভয হজবীল্তিঘভ্রন্নি- 

কর্মভরালালানু, হল হঅলমুউ হন্তুঘদতীহিনি ঈল্ল। 

৩৯৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অব্মহজলঙখন্তি সনি সলি শিহাচ্ভঞ্মালভ্য ্ন্তুতাঘা:অ্মকন্বান্ অল্যস্গাণি লত্- 
কঞঘনাল্। লন্ব ভ্রাহি-সম্তলী লল্জ্ঞাহঘ, নিতবআাহি-সনূব্পী হব ঈহায়ন্থ: কা্আালিলি 

শান্যম্। ভাঘনন সন্থজিদাস লজ ইন্ুতঅকজ্দলানূ। হথ্থস্ব জে হজলততমি হাচ্ত-_ 

ৃত্তযন্ত্ধীঘন স্বানভহাণসআাঘতিন্কজনন5দি ন হালি: দুতমুত্রবীহনত্যাবীঘতত্ানূ। 
ক্ষিস্ব ঘন হক্কুংজলযীহিঈী হজবী হক্ব বলি স্নান আলমূ, লন ল কাতআ-নাধীগনি। অদি নব 

বন্স হপ্রহঅলযীত্সি হতন-হক্্রী ইনি গ্বাল, লঙগীঘয্স অুবানল্ সলতি-নিন্কলী ফযালামূ। 

হর হজ্পমহ্সই হজবী হজনমহুসই ম্বাল্যশ্রাহযানিমযানূ কল্ললি হীমাইল হক হজল- 

ঈহাসহহত হজব হনঈহাসন্বভ্য নব ভ্বংলানূ। জিস্বান্তুলিলি ঈলি ঈহায়হভয ইনু 
অন্-ছই অন্িজ্যাতঅঘুললত্নহাসন্থান্তুলিলিনিহাত্রাঘা । ঘি ল্ম লিহাচ্ভ-স্বাল জ্ঞাহণা, 

লন্াডযাবীনতক্ লঙ্িতযাত্বগৃনহ্বানলন্ত্ুলিতন্ত্যাঘাহাঘলিলল্, বীযস্ত্রনঘল:ণাহাহভন্তু: | 

ইতাত্বাল্যখ্রাযালী সব্সহাজ সনাঘান্, হর্ন হঅললসাওবহ্মিদিত্ন্তলাহিলি 
জীন: ॥২২৬-২২।॥ 

যদি ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানকে প্রমা বলা হয় তাহা হইলে সেখানে শুক্তি ও রজত 

এই দুইটি পদার্থ সম্বন্ধে “ইমে রজতে”' এই দুইটি রজত খণ্ড এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন 

তয়। সেখানে রজতাংশে প্রমাজ্ঞান না ভউকৃ। কারণ শুক্তিতে রজতঙ্ঞানাংশ 

ভ্রম, এই ভ্রম এ জ্ঞানের অন্তর্তুক্তহেতু এই ভ্রমসম্বলিত এক বলিয়া “ইমে 
রজতে” এই দুইটি রজতখণ্ড ইত্যাকারক জ্ঞান ভ্রমভিন্ন নহে; স্বৃতরাং 

রজতাংশে রজতজ্ঞ/নেরও প্রমাত্বের অনুপপতি । এই শঙ্কানিরকারণের জা 

গ্রন্থকার প্রমার অগ্প্রকার লক্ষণ করিতেছেন-_অথবেত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । অর্থাং 
তদ্্বিশিষ্ট বিশেষ্যক হুইয়ণ ততপ্রকারক জ্ঞানই গ্রমা। যথ] পটত্ববিশিষ্ট পট 

বিশেষ্তক পটত্ব প্রকারক জ্ঞান প্রমা। যদি প্রকৃতপক্ষে পটকে পট বলিয়! 

জানা যায়, তাহা হইলে এ জ্ঞানে পট বিশেষ্য, এবং পট-পটত্ববিশিষ্ট হইয়াছে, 

সুতরাং এ জ্ঞান পটত্ববদ্ বিশেষ্যক এবং পটত্ব প্রকারক হইয়াছে। সুতরাং 
উহাতে প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ সমন্বয় হইল। কিন্তু ষেস্কুলে ড্রমবশতঃ ধূলি পটলকে 
ধূম বলিয়। জ্ঞান হয়, সেখানে এ জ্ঞানে ধুলি পটল বিশেষ্য হইয়াছে এবং ধুমত্ব 
প্রকার হইয়াছে । অতএব এঁ জ্ঞান ধূলিপটলত্ব বদ্ বিশেস্ক ধূমত্ব প্রকারক 

হইয়াছে । অতএব তত্বদৃবিশেষ্তক তৎপ্রকারক অর্থাৎ ধূলি পটলত্ববদ্বিশেষ্যক 
ধূলিপটলত্ব প্রকারক হয় নাই বঙলগিয়। উক্ত জ্ঞানটি প্রমাজ্ঞান বলিয়৷ গণ্য নহে 

বা অগ্রমাজ্ঞান হইয়াছে। প্রমার লক্ষণ এইরূপ হইলে স্থতিও প্রমা হুইয়! 

উঠে । যদি বল পূর্বেবাক্ত প্রমালক্ষপানুসারে স্মৃতি প্রম হইলে দোষ কি? 

গুণনিরূপপম্ ৩৯৫ 



এরূপ বঙ্গিতে পার না। কারণ স্মৃতিকে প্রমা বলিলে স্মৃতির করণের অর্থাং 

সংস্কারেরও প্রমাপান্তরত্ব হইয়া! উঠে। অর্থাত পূর্বেবা্ত লক্ষপানুসারে স্মতিও 
প্রমা বলিয়। স্বীকৃত হইলে স্মৃতির করণ সংস্কারাদিও প্রমাণ বলিয় গণ্য হইয়। 

উঠে। এরূপ বলিতে পার না অর্থাং স্মৃতির করপসংস্কারকে প্রমাণ বলিয়া 

স্বীকার করা যায় না। যেহেতু যথার্থ অনুভবের করণই প্রমাণরূপে বিবক্ষিত 
হইয়াছে । 

এইরূপ বুঝিতে হইবে-ষে সম্বন্ধে যত ( ঘটাদিবত1) সেই সম্বন্ধেই 

তদ্বদৃবিশেষ্যকত্ব এবং সেই সন্বন্ধেই-ততপ্রকারকত্ব বলিতে হইবে । যেমন সমবায় 

সম্বন্ধে কপালে ঘটবত্বা' আছে, অতএব সমবায় সম্বন্ধে ঘটবং_-কপালবিশেষ্তক 

ও সমবায় সম্বন্ধে ঘটপ্রকারক “কপাল সমবায়সম্বন্ধে ঘটবিশিষ্” 

ইত্যাকারকজ্ঞান প্রমাজ্ঞান বলিয়৷ গণ্য । এইভাবে গ্রমালক্ষণ কথিত হওয়ায় 

কপালাদিতে ঘটাদি সমবায়সম্বন্ধেই থাকে, সংযোগাদি সম্বন্ধে থাকে না, 

এইজন্য কপালাদিতে সংযোগাদি সম্বন্ধে ঘটাদিজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হয় ন1 অর্থাং 

«“সংযোগসন্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট কপাল” ইত্যাকারকজ্ঞান প্রম! হইল না, কিন্ত 

অপ্রম! হয় । প্রমালক্ষণটি প্রকারকত্ব ঘটিত হওয়ায় নিব্বিকল্পকজ্ঞানের প্রমাত্বের 
অনৃপপত্তি হয়। যেহেতু নির্বিকল্পকজ্ঞান নিম্প্রকারক হয়, কিন্তু সপ্রকারক 
হয় না। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“ন প্রম1” ইত্যাদি । গ্রন্থকার 

কারিকায় বলিলেন-_ নিব্বিকল্পকজ্ঞান প্রমা নহে ভ্রমও নহে। যেহেতু 
নির্ধিবিকল্পকজ্ঞানে প্রকারতা বা বিশেম্তত] থাকে না এবং নিব্বিকল্প কজ্ঞান 
কোন সম্বন্ধকে বিষয় করে না ॥ ১৩৫ ॥ 

যদি বল “বৃক্ষ কপিসংযোগী” ইত্যাকারকজ্ঞান ভ্রম ও প্রমা উভয়ই হউকৃ। 

যেহেতু বৃক্ষের অংশাবচ্ছেদে-_মুলাবচ্ছেদে কপিসংযোগাভাব থাকায় উক্তজ্ঞান 
যেমন কপিসংযোগাভাববদূ বিশেষ্তক ও কপিসংযোগপ্রকারক হওয়ায় ভ্রম 

বলিয়া গণ্য হয়, তেমনি বৃক্ষের অংশাবচ্ছেদে--অগ্রদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগ 

থাকায় উক্তজ্ঞান কপিনংযোগবদ্বিশেষ্তক এবং কপিসংযোগপ্রকারক হওয়ায় 

প্রমা বলিয় গণ্য হয় । এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ প্রতিযোগি 

ব্যধিকরণ ষে কপিসংষোগাভাব, তাদ্ুশ কপিসংযোগাভাবাধিকরণে বর্তমান 
সংযোগজ্ঞানই ভ্রম বলিয়া! অভিহিত হয়। যদি বল বৃক্ষে কপিসংযোগা- 

ভাবাবচ্ছেদে--মৃলাবচ্ছেদে ষে কপিসংযোগাভাব আছে, এখানে মুলাবচ্ছেদে 

বৃক্ষকপিসংযোগী এরূপ জ্ঞানের ভ্রমত্বের অনুপপতি হয় । যেহেতু মৃলাবচ্ছেদে 

৩৯৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



রক্ষবৃত্তি কপিসংযে।গাভাব প্রতিযোশিসমানাধিকরণ হইয়াছে, প্রতিযোগি- 

ব্যধিকরণ হয় নাই। স্ৃতরাং প্রতিযোগিবাধিকরণ কপিসংযোগাভাবাধিকরণে 

বর্তমান সংযোগ জ্ঞানই ভ্রম বলিয়! কথিত হওয়ায় এবং এখানে বৃক্ষবৃত্তি 

কপিসংযোগাভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণহেতু প্রতিযোগিসমানাধিকরণ 
কপিসংষোগাভাবাধিকরণে বৃক্ষে বর্তমান সংযোগজ্ঞানের ভ্রমত্বের অনুপপতি 

হয়। এরূপ বলিতে পার না। সংযোগভাবাবচ্ছেদে অর্থাং কপিসংযোগা- 

ভাবাবচ্ছেদে বা কপিসংযোগানবচ্ছেদক দেশাবচ্ছেদে মুলে বৃক্ষবৃতি সংযোগ 

এরূপ জ্ঞান ভ্রম বলিয়াই গণ্য হয় বা স্বীকার করিতে হইবে । লক্ষ্য ভ্রম 

(00105 €০ 9৪ ৫6) অননুগত বলিয়া! অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে লক্ষ্যতব স্বীকার 

করায় লক্ষণের অননুগমেও ক্ষতি -_অব্যাপ্তি হয় না। 

প্রমাত্ব ইত্যাদি । মীমাংসকের! বলেন- প্রমাত্ব স্তোগ্রাহ্য €(যাবদ্ জ্ঞান 

গ্রাহক সামগ্রী গ্রাহ্য) অর্থাং কোন জ্ঞানকালীন এ জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহতং- 

সমকালে গৃহীত হয়। স্বতোগ্রাহ্য অর্থাৎ স্বাশ্রয় সামগ্রীবেদ্য ॥ স্বপদের দ্বারা 
প্রমাত্ব গৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় জ্ঞান, তাহার সামগ্রী চক্ষুঃসংযোগাদি, 

তাহার ছারা বেদ্য, অর্থাৎ জ্ঞানকালে জ্ঞানজনক সামগ্রীদ্বারাই সেই জ্ঞানের 
প্রামাপ্যগ্রহ হইয়! থাকে । 

গুরু, কৃমারিলভটট ও প্রভাকরভেদে মীমাংসকদিগের সম্প্রদায় তিনটি । 

তাহাদের মধ্যে গুরুদ্িগের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ অর্থাং কোন 'জ্ঞানের প্রকাশের 

(জ্ঞানের ) জন্য অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা নাই। গুরুদিগের মতে “অয়ং ঘট” 

ইহ] বা এই ঘট এই জ্ঞানের আকার “আমি ঘট জানিতেছি”। সমস্ত জ্ঞানই 

এইরূপ “অহং জানামি” ঘটিত। অতএব জ্ঞানের সমকালীনই জ্ঞানের প্রকাশ 

বাজ্ঞান হইয়া! থাকে । গুরুদিগের মতে জ্ঞানও তাহার প্রামাণ্য এই উভয়ই 

প্রতাক্ষসিদ্ধ। কুমারিলভট্টদিগের মতে জ্ঞান অতীন্ত্রিয় পদার্থ, জ্ঞানজন্য 
জ্ঞাতত] প্রত্যক্ষসিহ্ধ। সেই জ্ঞাততা দ্বার জ্ঞানের অনুমান হয়। অর্থাং 

ইছাদিগের মতে ঘটপটাদি গানের পর তততং পদার্থে “জ্ঞাততা” জন্মায় অর্থাং 
“ঘটপটাদিঃ ময়! জ্ঞাতঃ” ইত্যাকারকবোধ উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞাততামৃলক 

অনুমান ছার! জ্ঞানসিদ্ধ হয় । যে জ্ঞাততা মদ্বৃত্তি হইয়। যং প্রকারিকা হয়, 
সেই জ্ঞাতত। তদ্বিশেষ্যক-তংপ্রকারক-জ্ঞানজন্য হয় ইহাই সাধারণ নিয়ম বা 
প্রণালী । অনুমানের প্রণালী-_“ইয়ং জ্ঞাততা ঘটবিশেম্যক হটত্বপ্রকারক 
জ্ঞানজন্া ঘটবৃতি ঘটত্বপ্রকারিকাত্বাং” এই জ্ঞাতত1 ঘটবিশেষ্যক ঘটত্বপ্রকারক- 

গুপনিরূপণম্ ৩৯৭ 



উ্যানজগ্ু, যেহেতু ইহ! ঘটবৃতি ঘটত্ব প্রকারিকা জ্ঞাততা। মুরারিমিশ্রের মতে 
অনুব্যবসায় দ্বার জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহ হয় । অর্থাং ঘটাদিজ্ঞানের পর “ঘটজ্ঞান- 

বানহং” ইত্যাকারক ঘটাদ্দি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রত্যক্ষের নাম 

অনুব্যবসায় । এই অনুব্যবসায় দ্বার] জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহ হয়। সকলেরই 
মতে সেই জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান ছার সেই জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হয়। 

যেহেতু জ্ঞান বিষয় দ্বারা নিরূপিত হয় । অতএব জ্ঞানের জ্ঞানদ্বার! বিষয়েরও 
জ্ঞান হয়। অর্থাৎ যদি বল জ্ঞানের যে জ্ঞান, তাহা জ্ঞানের বিষয় 

ঘটপটাদিকে বিষয় করে না। তাহা হইলে উহা কীরূপে বিষয়ঘটিত 

প্রামাণ্কে বিষয় করিতে পারে? মনে কর তোমার পটব্িষয়ক জ্ঞান 

হইল, এই জ্ঞানের বিষয়পট। কিন্তু আবার এ «পট জ্ঞানের” জ্ঞান যখন 

তোমার হইবে, তখন এঁ দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় পটাদিনহে বলিয়া! কিরূপে এ 

জ্ঞানদ্বারা পটাদিবিষয় বিষয়ক প্রামাণ্যের জ্ঞান উৎপন্ন হইবে ? ইহাই 

আশঙ্কার বিষয় । এই নিমিত্তই গ্রন্থকার বলিতেছেন- যে জ্ঞান বিষয়নিরপ্য 

অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই বিষয় বিষয়ক প্রতাক্ষের অবিষয়, অর্থাৎ পটজ্ঞান পটাবিষয়ক 

প্রত্যক্ষের অবিষয়ক এবং ঘটজ্ঞান ঘটাবিষয়ক প্রত্যক্ষের অবিষয় । গ্রন্থকার এই 

মতকে দৃষিতেছেন স্বতোগ্রাহা নহে । সংশয় ইত্যাদি যদি জ্ঞানের প্রামাণ্য 

স্বতই গ্রাহ্ হয়, তাহ। হইলে অনভ্যাসদশাপন্ন জ্ঞানে অর্থাং যে জ্ঞানের প্রামাণ্য 

নিশ্চয় হয় নাই, এতাদ্বশজ্ঞানে প্রামাণ্য সংশয় হইতে পারে না। “অনভ্যাস- 

দশাপন্নজ্ঞান” এখানে অভ্যাস শব্দের অর্থ আবৃতি (7২660000) অতএব 

অভ্যাসদশাপন্জ্ঞান শবে-_ষে জ্ঞান পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়াছে, স্বৃতরাং যাহার 

প্রামাপ্যনিশ্য়ের অবকাশ আছে । যাহা তাদৃশ জ্ঞান নহে তাহাই অনভ্যাস- 

দশাপন্নজ্ঞান। সেখানে যদি জ্ঞান জ্ঞাত ব। নিশ্চিত হইয়1 থাকে, তাহা! হইলে 

তোমার মতে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চিত বা নির্ণাতই হইয়াছে । সুতরাং কিরূপে 
সংশয় হইতে পারে ? অর্থাং সংশয় হইতে পারে না। আর যদি জ্ঞান জ্ঞাত 

বা! নিশ্চিত না হইয়! থাকে, তাহা হইলে ধর্মীজ্ঞানের অভাববশতঃ কিরূপে 

সংশয় হইবে? অর্থাং এখানে জ্ঞানই ধর্মী, অতএব ধর্মী যখন অজ্ঞাত, তখন 
সংশয় উৎপন্ন হইতে পারে না। এইজন্থ স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানের 

প্রামাণ্য ব! প্রমাত্ব অনুমেয়, স্বতোগ্রাহ্থ নহে । প্রামাণ্যের অনুমিতির আকার 
এইরূপ-_ এই গ্ঞানটি পরম! যেহেতু উহা! সংবাদি-প্রবৃত্তির জনক | যাহা 

প্রমাণ নহে, তাহা! সংবাদি-প্রবৃত্তির জনক নহে, ষথা-_অপ্রমা । যদি কোন 

৩৯৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কার্িকাবঙ্গী 



ব্যক্তি ঘটজ্ঞানে ঘটা নয়নে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই প্রবৃতি যদি চরিতার্থ বা সফল হয়, 

তাহ! হইলে এ প্রবৃত্তিকে সংবাদি প্রবৃত্তি বলে । আর ষদি ঘটবোধে ঘটানয়নে 

প্রবৃত্ত ব্যক্তি ঘট ন! পায়, তাহ! হইলে এ প্রবৃত্তিকে বিসংবাদি প্রবৃতি বলে। 

এই পৃথিবীত্ব প্রকারক জ্ঞান প্রমা, যেহেতু গন্ধবিশিষ্ট পদার্থেই পৃথিবীত্ব 
প্রকারকত্বজ্ঞান আছে। এইরূপ এই জলত্বপ্রকারক জ্ঞান প্রম, যেহেতু স্নেহ- 

বিশিষ্ট পদার্থে জলত্বপ্রকারক জ্ঞান আছে। যদি বল গন্ধবিশিষট পদার্থে 
পৃথিবীত্ব প্রকার কক্ঞানত্বাদিহেতুর জ্ঞান কেমন করিয়। উৎপন্ন হইতে পারে? 

এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন যে-_-পৃথিবীত্ব প্রকারকত্ব 

ইত্যাদি পৃথিবীত্ব প্রকারকত্ব স্বতো গ্রাহ্য বলিয়া 0সখানে গন্ধের জ্ঞানবশতঃ গন্ধ- 

বিশিষ্ট বিশেম্যকত্বেরও জ্ঞান অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারে । কিন্তু প্রমাত্ব 

সংশয়ের অনুরোধবশতঃ ততপ্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন তছিশেষ্যকত্বের জ্ঞান স্বীকৃত হয় 

ন1। পৃথিবীত্ব প্রকারকজ্ঞানের প্রমাত্বসাধনের জন্য “গন্কবিশিষ্টে পৃথিবীত্ব- 

প্রকারকজ্ঞানত্ব” হেতুরূপে কথিত হইয়াছে । এখন এ হেতুর জ্ঞান কেমন 
করিয়। সম্ভব হয়? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন__ 

“পৃথিবীত্বপ্রকারকত্ব স্বতোগ্রাহা” অর্থাং চক্ষুঃসংযোগাদিদ্বার1 “ইহা পৃথিবী” 
এইবূপ জ্ঞান হইতে পারে। এই জ্ঞানে পৃথিবীত্ব প্রকার হওয়ায় উহাতে 

পৃথিবীত্বপ্রকারকত্ব আছে। এখন ষদি সেখানে গন্ধের জ্ঞান থাকে অর্থাৎ 

ইহ] গন্ধবতী এরূপ জ্ঞান হয়, তাহ হইলে গন্ধবদ্ৃবিশেস্তকত্বের জ্ঞানও স্ুলভে 

হইতে পারে, কারণ যে জ্ঞানে গন্ধবং পদার্থ বিশেষ্য হইয়াছে, সেই জ্ঞান গন্ধ- 
বদৃবিশেষ্যক, সতরাং তাহাতে গন্ধবদৃবিশেষ্যকত্ব আছে। অতএব গন্ধবিশিষট 

পদার্থে পৃথিবীত্বপ্রকারক-জ্ঞানত্বরূপহেতুসিদ্ধ হইল। এখন আশঙ্কা এই যে 

যদি গন্ধবং পদার্থে পৃথিবীত্ব প্রকারকত্তের প্রত্যক্ষতা স্বীকার কর! যায়, তাহ। 

হইলে “পৃথিবীত্ববিশিষ্টে পৃথিবীত্বপ্রকারকত্বরূপ” প্রামাত্বের অর্থাত তদ্বতি- 
ততপ্রকারকত্বের ও প্রত্যক্ষতাবিষয়ে প্রতিবন্ধক কোথায় ? সুতরাং ইহার জন্য 

অনুমানের আবার প্রয়োজন কেন? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রন্থকার 

বলিতেছেন-_“তত্প্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন” ইত্যাদি । প্রকৃতস্থলে পৃথিবীত্বপ্রকারকত্ব- 

বিশিষ্ট পৃথিবীবিশেষ্যকত্বের স্থতোজ্ঞান হয় না। কারণ উক্ত জ্ঞান স্বীকার 

করিলে প্রমাত্বসংশয়ের অনুপপতি হয়। প্রকৃত কথা এই যে ভিন্ন ভিন্নভাবে 

প্রকারকত্ব ও বিশেস্তকত্বের প্রত্যক্ষ হইলেও তংপ্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন তদ্বিশেষ্কত্বের 

নিমিত বিশেষ দর্শনাদির প্রয়োজন । 
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মীমাংসকের]। অস্যথাখ্যাতি বা ভ্রম স্বীকার করেন না, এখন গ্রন্থকার 

উহাদের মত বলিতেছন-_“ননৃ” ইত্যাদি গ্রস্থদ্বারা। যদি বল সকল জ্ঞানই 

যখন যথার্থ, তখন “অথবা ততপ্রকারকং যজভ্ঞানং তদ্দছিশেম্যকং” এই 

প্রমালক্ষণে “তদ্বদ্বিশেষ্যকত্ব* এই বিশেষণ পদটি নিবেশের প্রয়োজন নাই। 

অর্থাং মিথ্যাজ্ঞানস্থলেই পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের প্রকারকত্ব ও বিশ্যেষত্ব 

পরিলক্ষিত হয়। এখন সকল জ্ঞানই যদি সত্য বা যথার্থ হইল, তখন এরূপ 

সম্ভাবন। ন! থাকায় প্রমালক্ষণে উক্ত বিশেষণ পদ ব্যর্থ স্বীকার করিতে হইবে। 

যদি বল তোমার মতে ভ্রম না থাকায় রজতার্থা ব্যক্তির রঙ্গে প্রবৃতি 

ভ্রমজ্ঞানজন্যা হইতে পারে না। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ 

রঙ্গে রজতার্থী ব্যক্তির রঙ্গে প্রনৃত্তিস্থলে পুরোবর্তী পদার্থে রঙ্গে দোষনিবন্ধন 

স্মৃতি প্রভৃতির দ্বারা উপনীত রজতের সহিত ভেদের (1916760০6 এর ) 

অগ্রহই-_0০90-050060 এ প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয়। মীমাংসক মতে 

ভ্রমস্থলে ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট পদার্থে স্মৃতি প্রভৃতি ছার৷ উপস্থিত অপর বস্তুর ভেদের 

অগ্রহ হয় বলিয়াই প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় । কিন্তু সত্যরজতস্থলে__-রজতার্থা ব্যক্তির 

রজত প্ররৃত্তিতে রজতত্ব প্রকারক রজত-বিশেষ্ঠক জ্ঞান থাকায় ইহাই রজত 

প্রবৃত্তির প্রতি কীরণ। অথবা সেখানেও রজতে রজতভিন্নত্বের অগ্রহই 0০0- 

76:০০01107-ই রজত প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। যদি বল অন্থথাখ্যাতি ব1 ভ্রম 

সম্ভব নহে। যেহেতু ভ্রমস্থলে রজতপ্রত্যক্ষের জনক রজতের সহিত ইস্ত্রিয় 

সন্নিকর্ষ নাই বলিয়! রঙ্গে রজতপ্রত্যক্ষজ্ঞান হইতেই পারে না। এখন 

নৈয়ায়িকগণ বলিতেছেন--এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু সত্যরজতস্থলে 

প্রবৃত্তির প্রতি বিশিষজ্ঞানের কারণতা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া অন্যস্থানেও 

অর্থাং রঙ্গে রজতবিষয়ক প্রবৃত্তির প্রতি উহারই কারণতা কল্পিত হয় । যদি 

বল সংবাদি প্রনৃততিস্থলে বিশিষটজ্ঞান কারণ, আর বিসংবাদি প্রবৃততিষ্থলে 

ভেদাগ্রহ-_ 017616০6-এর 1100-610600-ই কারণ । এরূপ বলিতে পারা 

যায়না । লাঘববশতঃ 7.0%/ 01015177009 প্রবৃত্তি মাত্রেরই প্রতি বিশিষ্ট 

জ্ঞানের হেতুতা করিত হইয়াছে। রঙ্গে রজত প্রবৃতিস্থলে রজে রজতত্বের 

সন্নিকর্ষের অভাব থাকায় কেমন করিয়। রঙ্গে রজতত্ববিশিষ্ট বুদ্ধির সম্ভব হয় ? 

এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_“ইতঞ্চ রজে” ইত্যাদি । 

এইভাবে প্রবৃত্তি মাত্রেরই প্রতি বিশিষজ্ঞানের কারণত! সিদ্ধ হইলে রঙ্গে 

রজতত্ববিশিইবুদ্ধির অনুরোধে জ্ঞানলক্ষণ' সন্পিকর্ষ কল্পনা করিলেও ক্ষতি নাই। 
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অর্থাং এখানে জ্ঞান লক্ষণ। সন্নিকর্ষ ঘারা রজতত্ববিশিষজ্ঞান উৎপন্ন হয় । কারণ 

ফলমুখগোরব শ্বীকারে দোষ নাই অর্থাৎ যে গোরবজ্ঞান কার্য্যকারণভাবজ্ঞান 
হুইতে উৎপন্ন হয়, সেই গোরবজ্ঞান কার্য্যকারণভাব জ্ঞানের পরবর্তী হেতুর 
প্রতিবন্ধক হয় না। আরও এক কথ! যেখানে রঙ্গ ও রজত এই উভয়কেই 

রজত বলিয়! বা রঙ্গ বলিয়। জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই সমৃহালম্বনাত্মক প্রত্যক্ষজ্ঞানে 

কারণেরও কোন প্রতিবন্ধক নাই। অর্থাৎ রজতত্ব অথব! রঙ্গত্বের সহিত 

চক্ষুঃসংযৃক্তপমবায়সন্বন্ধরূপ লোঁকিকসন্নিকর্ষ বিদ্যমান থাকায় রঙ্গে র৪জতত্বের 
অথব রজতে রঙ্গত্বের বোধে বাধা নাই। আরও কথা--যেখানে রঙ্গ ও 

রজতে “ইমে রজতরঙ্গে” এই দুইটি পদার্থই রজত ও রঙ্গ এইরূপ বিপর্য্যস্তভাবে 

অর্থাং রঙ্গে রজতত্বের জ্ঞান ও রজতে রুঙ্গত্বের জ্ঞান হইয়াছে, সেখানে 

উভয়ত্র_রঙে ও রজতে যুগপব প্রবৃতি ও নিবৃত্তি হউক্। যেহেতু রঙ্গে রঙ্গভেদগ্রহ 

এবং রজতে রঞ্জতভেদগ্রহ স্বীকার করিলে অন্যথাখ্যাতি ব৷ ভ্রম স্বীকৃত হইয়া 

পড়ে, এই ভয়ে তোমার মতে দোষ প্রযুক্ত রঙ্গে রজতভেদের অগ্রহরূপ প্রবৃতি 

সামগ্রী এবং রজতে রঙ্গভেদের অগ্রহরূপ নিবৃত্তি সামগ্রী আছে । যেহেতু 

রজতান্তর্ভাবে রজতত্বের চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়রূপসন্নিকর্ষ আছে এবং রঙ্গান্তর্ভাবে 
রঙ্গঠের চক্ষুঃ স যুক্তসমবায়রূপ সন্নিকর্ষ আছে। বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্য 
সন্নিকর্ষরূপ প্রমাসামগ্রা উপস্থিত না থাকায় (500) রঙ্গাংশে রজতত্বজ্ঞান 

ব1 রজতাংশে রঙ্গত্বজ্ঞান প্রম৷ হয় না। যদি বল যাহাতে যাহার জ্ঞান 

হইবে, তদত্তর্ভাবে তাহার সন্নিকর্ষই তপ্রত্যক্ষে কারণ। গ্রন্থকার ইহাতে 

দোষাস্তরের কথা! বলিতেছেন--“অপি চ৮ ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার! | যেখানে 

রঙ্গ ও রজত উভয়ই বিদ্যমান আছে, কিন্ত রঙ্গে রজতত্বের জ্ঞান ও 

রজতে রঙ্গত্বের জ্ঞান হইয়াছে, সেখানে যুগপৎ প্রবৃতি-নিবৃত্তির আপতি। 

যেহেতু ষাহার। ভ্রম স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে সেখানে বলিতে 

হইবে যে রঙ্গে রঙ্গভেদের অগ্রহ এবং রজতে রজতভেদের অগ্রহ আছে। 

তাহা হইলে রঙ্গে রজত প্রবৃত্তির কারণ ইম্টরজতভেদের আগ্রহ 

বিদ্যমান থাকায় রজত প্রবৃত্তি হউক এবং অনিষ্ট ব৷ অনীন্সিত রঙ্গভেদের 

অগ্রহবূপ রজতনিবৃতির কারণ থাকায় রজতনিবরৃত্তি হউকৃ। এবং রজতে 

রঙ্গপ্রবৃত্তির কারণ ইম্টরঙ্গভেদের অগ্রহ থাকায় রঙ্গ প্রবৃত্তি হউক ও অনিষ্ট 

ব1] অনীশ্সিত রজতভেদের অগ্রহবরূপ রঙ্গনিবৃত্তির কারণ বিদ্যমান থাকায় 

রঙ্গ নিবতি হউকৃ । যীহার] ভ্রম স্বীকার করেন, তাহাদের মতে রজে রজতত্বের 
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জ্ঞানকালে রঙ্গে রঙ্গভেদজ্ঞান স্বীকারে কোন ক্ষতি নাই। অনিষ্টরঙজগভেদের 
অগ্রহরূপ রজতনিবৃত্ির কারণ না থাকায় কেবল রজতপ্রবৃতিই হইবে, মুগ্পপং 

প্রবৃত্িনিবৃতি হইবে না। 

আরও কথা--অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্যবিশিষ্টের ভেদাগ্রহ কারণরূপে স্বীকৃত 
হইলে জলহরদে বহিব্যাপ্য ধূমবিশিষ্ট ভেদাগ্রহ হেতু হইতে “হরদো বহিতমান্” 

ইত্যাকারক ভ্রমাত্মক অনুমিতি নিধিবঘ্ধে হইবে । আর যদি জলহ্দে বহদ্যনু 

মিতির প্রতি বিশিষটজ্ঞান কারণ হয় তাহা হইলে “অয্লোগোলকো৷ বহিঃমান্” 

এই সদনৃমিতি নির্বাহের জন্য অয়োগোলকে বহিব্যাপ্য ধূমবিশিষ্টজ্ঞান অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে । ইহাই উভয়তঃ পাশারজ্জব [011971178- উভয় সহ্কট । 

এইভাবে অন্যথাখ্যাতিতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। কারণ রঙ্গকে রজতরূপে জানিয়াছি-_ 

এইরূপ অনুভব হয় ইহাই সারাংশ বিষয় । অর্থাৎ “কিঞ্চ” ইত্যাদিগ্রন্থ দ্বারা 

গ্রন্থকার বলিতেছেন যে- অনুমিতিস্থলে ভ্রম স্বীকার না করিলে উপায় নাই। 

অন্থথাখ্যাতি যীহার] স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে প্রবৃত্তির প্রতি যেমন 

বিশিষ্টভেদের অগ্রহ কারণ, সেইরূপ অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্যবিশিষ্ট ভেদের 

অগ্রহ কারণরূপে স্বীকৃত হইলে যখন জলহদে বহিব্যাপ্যবিশিষ্টভেদের গ্রহ হয় 
না, তখন তাহাদিগের মতে জলহুদে বহ্যনুমিতির কারণ আছে ইহা স্বীকার 

করিতে হইবে । স্ৃতরাং সে সময়ে “জলহুদে! বহিমান্” ইত্যাকারিকা 
অনুমিতির উৎপত্িবিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক নাই। ইহা সদনুমিতি নহে, 

সেইজন্য এখানে অন্যথাখ্যাতি স্বীকার না করিলে উপায় নাই। পক্ষান্তরে উক্ত 

অন্যথাখ্যাতি স্বীকারের ভয়ে ব্যাপ্যবিশিজ্ঞান অনুমিতির কারণ বলিয়! 

স্বীকৃত হইলে “অয়োগোলকো। বহিমান্” এই সদনুমিতি নির্বাহের জন্য 

“অয়োগোলকৈ বহ্িনব্যাপ্যধূমবিশিষ্ট” ইত্যাকারকজ্ঞান অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে । অথচ এজ্ঞান অন্যথাখ্যাতি ব৷ ভ্রমাত্মক, যেহেতু “অয়োগোলকো 

বহ্িব্যাপ্যধূমবান্” ইত্যাকারকজ্ঞান প্রমা নহে । অতএব পরিলক্ষিত হয় যে-_ 
দুই কল্পের মধ্যে কোন কল্পেই অন্যথাখ্যাতির কবল হইতে মুক্তি পাইবার উপায় 
নাই । এই নিমিতই গ্রন্থকার বলিলেন “সেয়মুভয়তঃ পাশারজ্ছঃ” এই উভয় 
পক্ষেই পাশারজ্জ্ু-__সঙ্কট 01117118 ইহাই সারসংক্ষেপ ॥ ১৩৫-১৩৬ ॥ 

ল্মমিআাহ্সাসনী অভু্াং-অহ্তঘা | 
ইৃজ্ামি-য়ই, বল: দঅন্দিভ্তক্কুলিবল ক: |1$ই।। 
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পূর্বের ব্যাণ্তির স্বরূপ ব! পরিচয় প্রদপিত হইয়াছে । কিন্তু ব্যাণ্ডিজ্ঞানের 
হেতুর বিষয় কথিত হয় নাই। গ্রন্থকার এখন সেই কথ! বলিতেছেন--. 

“ব্যভিচার” ইত্যাপিগ্রস্থ দ্বারা । ব্যভিচারজ্ঞান ব্যাণ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 

বলিয়। ব্যভিচারাভাববিষয়কজ্ঞান প্রতিবন্ধকাভাবরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতু । 

সহচরতঃ ইতি সহচর, ষে দুইটি দ্রব্য একই অধিকরণে বিরাঞ্চ করে ০সেই ছুইটি 

দ্রব্কে সহচর বলা হয়। সহচর, সমানাধিকরণ, একাধিকরণবৃতি ইহার! 

সমানার্থক শব্দ । যত্র ষত্র হেতু তত্র তত্র সাধ্য, এবং যত্র ষত্র সাধ্যাভাব তত্র তত্র 
হেত্বাভাব এরূপ অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা হেতু ও সাধ্যের সহচর দর্শনাত্মকজ্জান 
উৎপন্ন হয় । এই সহচারদর্শন হইল ব্যাপ্তিগ্রাহক অর্থাং পুনঃ পুনঃ সহচারদর্শন 

দ্বার! ব্যাপ্তিগ্রহ হয়। স্ৃতরাং সহ্চারজ্ঞান বিশেষণজ্ঞানরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের 

প্রতি হেতু । যেমন ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর বৈশিষ্ট্য--সন্বন্ধ পরামর্শজ্ঞানের 

বিষয়, এবং এই বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহী পরামর্শজ্ঞানে বিশেষণীতৃত ব্যাপ্তিজ্ঞান 
না হইলে পরামর্শের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে লা। সেইরূপ ব্যাপ্তি- 

জ্ঞানের বিশেষণীতভৃত সহচারজ্ঞান না হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না। 

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন- সহচারজ্ঞান বিশেষণরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের .হেতু 
হয়। 

তর্কের অপর নাম আপত্তি। ব্যাপ্যের বা আপাদকের আরোপ ছার! 

ব্যাপকের ব। আপাদ্যের আরোপকে তর্ক বা আপত্তি বলে। যে স্থানে 

আপাদ্য বা ব্যাপক পদার্থ থাকে ন1, সেইস্থানে ব্যাপ্য বা আপাদক পদার্থের 

আরোপ প্রযুক্ত-আপাদ্য-পদার্থের আরোপই তর্ক বলিয়া অভিহিত | এই 

আরোপ অধথার্থ জ্ঞানবিশেষ। অযথার্থ জ্ঞান ছুই প্রকার--আহার্য ও 

অনাহাধ্যজ্ঞান। সংশয্নবিপর্যযাসাদি অনাহার্যয নামে অবথার্থজ্ঞান। তর্ক 

হইল আহার্য্য নামে অযথার্থজ্ঞান। অযথার্থজ্ঞানের কারণ না থাকিলেও 

অর্থাং বিপরীত যথার্থজ্ঞান থাকিলেও ইচ্ছাপূর্বক যদি আরোপ হয়, তাহা 
হইলে সেই জ্ঞানকে আহীার্য্যজ্ঞান বলে। বাধকালীন-ইচ্ছাজন্যজ্ঞান আহার্য্যজ্ঞান। 

ব্যাপ্য--আপাদক ওব্যাপক-_-আপাদ্য পদার্থের বাধনিশ্চয্ থাকিলেই তর্কের-.. 

আপত্তির প্রসক্তি হয় । এই তর্ক বা আপতি হইল বহিরিজ্সিয় নিরপেক্ষ 

মানসপ্রতাক্ষ জ্ঞানবিশেষ । এই আপত্তি আপাদ্য-আপাদক-সাপেক্ষ । যাহার 

আপতি কর] হয়, তাহাকে আপাদ্য বলে। যে পদার্থের আরোপ দ্বার] আপতি 
করণ হয়, তাহাকে আপাদক বলে। ব্যাপ্য বা আপাদক-পদ্বার্থট থাকিলেই 
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ব্যাপক বা! আপাদ্যপদার্থটি থাকিবেই এবং ব্যাপক বা আপাদ্য পদার্থের 

অভাব ধাকিলেই ব্যাপ্য ব আপাদক পদার্থের অভাব থাকিবেই। 
ব্যভিচারনিশ্চয় বা ব্যভিচারসংশয় থাকিলে পুনঃসহচারদর্শনের দ্বারাও 

ব্যাপ্তিনিশ্যয় হয় না। বাধনিশ্চয়ের দ্বারাই ব্যভিচারনিশ্চয় দৃরীভূত হয়। 
আর ব্যভিচারসংশয় তর্কের দ্বার! নির্ত হয় । স্থলবিশেষে স্বতঃই নিবৃত হয় । 
যেখানে ভ্য়োসহচার দর্শনের দ্বার! ব্যভিচার সংশয়ের নিরৃতি হয় না, সেইস্থানে 
তর্কের অপেক্ষা করে । তর্কের দ্বারা ব্যভিচার সংশয় দৃরীতূত হইলে ব্যপ্তির 
প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান হয় বলিয়। তর্ককে অনুমান প্রমাণের অনুগ্রাহক বা সহায়ক বা 

সহকারী বলা হয়। 
বহর সহিত ধুমের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে। “ত্র ধুম তত্র বহি” এই ব্যাপ্তি 

সন্বদ্ধে যদি কেহ সন্দেহ করে অথবা! বিপরীত নিশ্চয় করে । এবং ধূম থাকিলেও 
বহ্ছি থাকিবে কিনা? অথবা ধূম থাকিলেও বহি যদি না থাকে-_ এইরূপ 
সংশয়াত্মকজ্ঞান থাকিলে ““যত্র ধূম তত্র বহিঃ” এরপ ব্যাপ্তিসম্বন্ধরূপ জ্ঞান 
উৎপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু পুর্বববর্তী সংশয়াত্মকজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়। 
এই প্রতিবন্ধকীভূত ব্যাপ্তিসংশয়়াত্মক জ্ঞানকে অপসারিত করিবার জন্য তর্কের 
সাহায্যের প্রয়োজন । ধম বহিনর কাধ্য, বহি ধূমের কারণ। সেখানে কার্য্য 
থাকে, সেখানে কারণ অবশ্যই থাকিবে । কার্ষ্যের সহিত কারণের অব্যভীচারী 
সম্বন্ধ । ধূম বহিজন্য ইহা সর্ববসম্মত। এই সর্বসম্মত বিষয়টি বা উক্ত কাধ্য- 
কারণভাবটি তখনই উপপত্তি হইবে, যদি ধুম বহিচ্জন্তস্থানে থাকে । “খুমে। 

যদি বহিব্যভিচারীস্যাতহিবহিজন্যো। ন ফ্যাং” অর্থাত ধুম যদি বহিনব্যভিচারী 
হয়,_বহ্তযভাবাধিকরণে থাকে, তাহা হইলে ধূম বহিচ হইতে উৎপন্ন হইবে না 
এইরূপ ব্যভিচার শঙ্কা! নিবারণের জন্য বিপক্ষ বাধকরূপে তর্কের আবস্তক হয় । 

উক্ত ব্যভিচারশস্কা থাকিলে ধুম ও বহিচর কার্য্যকারণভাবভঙ্গরূপ অনিষ্ট প্রসঙ্গ 
হইবে । অনিষপ্রসঙ্ের নামই তর্ক। যতক্ষণ পথ্যন্ত কোন ব্যাঘাত বা 

অনিষ্টোংপন্ন ন! হয়, ততক্ষণ পর্য্যস্ত ব তাবংকাল পর্য্যন্ত ব্যভিচারশঙ্ক থাকে ৷ 
অতএব ব্যাঘাতই ব্যভিচারশঙ্কার সীমা বা সামগ্রী। আর যতক্ষণ পর্য্যস্ত 
ব্যভিচারশঙ্কার উৎপতি ন! হয়, তাবংকাল তর্কের প্রয়োজন করে না। এইজন্য 

বিশ্বনাথ বলিলেন-কচিৎ কোন কোন স্থলে-_ব্যভিচারসংশয়স্থলে তর্ক 
ব্যভিচারশক্কাকে দৃরীভূত করে ॥ ১৩৭ ॥ 

দু যানি কা, অহ্সহ্ীণাঘত্ত ন হাত ছব্যলভর্ হ্হাঘলি-__জ্মমিন্বাংতবলি । 
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জজিন্থাহায়ন: ভহন্াহসম্যন্য ভ্যামিসই ক্কাঘান্। ভ্মমিন্যাহসম্থভয ভঘামিসই দ্লি- 
শল্নক্ষতানূ, লহ্নান: জাহ্গলিক্ণথ: | হছনল্তয-ম্মলিইন্ডাঞ্ঘাঁ অহন্থাহ-মন্ভযাণি 

ইন্তুলা। মুযীব্হানিল্ত ল চ্ভাজদূ, ন্যসিম্বাহাহ্ুর্লী' অন্তুহহ্হানিওঘি ভ্বান্িহ ভ্ঘামি- 
মহান । জম্থিহ ভ্যমিম্যাহাক্কানিখুললত্রাহা আুযীহ্হানস্ুঘস্ত্যত। অন ত্র মৃযী- 
হহানাহদি হাস্কা লাধলি, লঙ্গ শিথহানাণক-লকীডনীহিল:। লখাছি__লগ্িতিবহ্ি-্যণি- 

ঘুল: ভ্ঘাহিলি থহ্যাহাক্কা অনলি, ভ্রহা ভা লন্তি-ঘুদঘী: ক্কাহ্ান্ডাআনানভ্য সলি- 
তঘল্বনাল্নিত্াবী । বহার অস্তিনান্ ন ক্যান, লহ ঘুনঘান্, ন কযান্, কা ঘিলা 

জ্াতঘন্তি্তিল :। হি হি হ্বম্িন্ জ্ঞাত হিনা ভ্কাহ্” লনিচ্ঘলি, লহাসট্তুক্চ হে 
অনিচ্যলীলি লঙ্গাম্যাহাক্কা ললনূ) লহা আআ হবঙ্গিযাজ্যাঘালাব্নভ্রাহতীঘা। অহিন্থি 

কাহ্গে শিলা ক্কাহ্য' ভ্যান, অহা ঘুমাখ' অন্ধ ভলৃত্মশ্' পীঅনভ্য ন্বা নিঅনল তঘাবান 
নর ল ভযাহিলি। যস ভলল হৃব হাস্কা লাললহলি, লগ ল লক্ষঘিহ্যাডদীলি। ভ্রহিহ্- 
জুড়'_ লক: হন্থিল্তঙ্কানিলনলক হলি ॥২২৩॥ 

পৃর্বেব ব্যাপ্তির লক্ষণ বা স্বরূপের কথা বঙলগিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানে 
উপায় বা কারণ প্রদশিত হয় নাই। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ 

“ব্যভিচারের” ইত্যাদি গ্রন্থ । ব্যভিচারের জ্ঞানাভাব ও সহচারজ্ঞান ব্যাপ্ডতি- 

জ্ঞানের কারণ । ব্যাভিচারজ্ঞান ব্যপ্ডিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলিয়া ব্যভিচার- 

জ্ঞানাভাব ব্যাপ্তিজঞানের প্রতি কারণ | এইভাবে অন্বয় ব্যতিরেকদ্বারা সহচার- 

জ্ঞানেরও (1001618575101 ০1 ০০-৪%15696) কারণতা সিদ্ধ হয়। কিন্তু 

ভুয়োদর্শন ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ হয় না, যেহেতু ব্যভিচারজ্ঞানের স্ফুরণাভাব- 
কালে সাধ্য ও হেতুর একবার দর্শন দ্বারাও কোন কোনস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় । 
কোন কোন ব্যাপ্তিজ্ঞানস্থলে ব্যভিচার শঙ্কা নিরাকরণ করিয়! ভূয়োদর্শন 
উপযোগী হইয়া থাকে । কিন্তু যেখানে ভয়োদর্শন হইতেও ব্যভিচার শঙ্কা 
নিবারিত ব! নিবৃত হয় না, সেখানে ব্যভিচার শঙ্ক। নিবারণের জন্য বিপক্ষ- 

(ব্যাভিচার )-বাধক-তর্কের আবম্কক করে। স্কাবার্থ এই যে- অনুমিতিস্থলে 

যাহাকে হেতু বল! হয়, তর্কস্থলে বা আপত্তি বাক্যে তাহাকে আপাদক বলা 

হয়, এবং যা্াকে সাধ্য বল! হয় তর্কস্থলে তাহাকে আপাদ্য বলে। আপাদ্যের 

বাধনিশ্চয়স্থলে আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তিজ্ঞানের পর আপাদ্যের মানস- 

জ্ঞানবিশেষের নামই তর্ক বা আপত্তি । “ত্দে। ন বহ্ভিমান্” এইরূপ আপাদ্যের 

বাধনিশ্চয়স্থলে “হ্রদে! ধূমবান্ ন বা" এইরূপ যদি সংশয় হয়, তাহ হইলে হদে! 
যদি ধূমবান্ বা আপাদকবান্ ব্যাং, তহি বহমান বা আপাদ্যবান্ স্যাং অর্থাং 
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হদে যদি ধুম থাকিত, তাহ! হইলে ত্রদে বহি থাকিত এইরূপ তর্ক দ্বার! “হুদে 
ধুম আছে কিনা” এরূপ সংশয় নিবারিত হয়। উক্তস্থলে আপাদ্য ও 
আপাদকের ব্যাপ্তিজ্ঞানের পর “হ্রদে! বহিগমান্” এরূপ আহাধ্য মানস জ্ঞান 

উৎপন্ন হয়। এই মানসজ্ঞানবিশেষের নামই তর্ক। তর্কের আকার-_-“তুদে। 

বহ্িমান্* ইত্যাদি অনুমিতির মত। পূর্বে কিন্ত হদে আপাদ্যের বা সাধ্যের 

বাধ নিশ্চয় থাকায় হুদে ন ধুমবান্ ইত্যাকারক আপাদকের ব! হেতুর অভাব 
নিশ্চয় হয়। সৃতরাং “হুদে। ধূমবান্ ন বা” ইত্যাকারক সংশয় নিরাকৃত হইল । 

কারণ ত্দ যদি ধুমবান্ হইত তাহ! হইলে হুদ বহ্নিমান্ও হইত । সাধারণত 
অনভিমত সাধ্যের প্রসঙ্গই তর্ক। 

তথাহি-_বহিশূন্বস্থলেও ধূম থাকিতে পারে--এরূপ যদি আশঙ্কা হয়, 
তাহ। হইলে সেই আশঙ্কা বহি ও ধৃমের কার্যয-কারণ-ভাবের নিশ্চয়ের দ্বার! 
নিবারিত হইবে । যদি ইহা! বহিমান্ না হয়, তাহা হইলে ধুমবান্ও হইবে না। 

যেহেতু কারণ ব্যতীত কাধ্যের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু পর্ববত ধৃমবান্, 
স্ৃতরাং উহা-_পর্ববত বহিঃমান্। অতএব পরিলক্ষিত হয়- কারণসত্তবে কাধ্য- 
সত্বা। যদি কোনস্থলে কারণ ব্যতীতও কাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহা অহেতুক 

কাধ্য হইবে এ শঙ্কা সেইম্থলেও হইতে পারে অর্থাৎ প্রকৃতস্থলে “ধূমো যদি 
বহিনব্যভিচারী স্যাং তদা বহিজন্কো! ন স্যাং" এইরূপ ব্যভিচারের আশঙ্কা যদি 

হয়, তাহা হইলে সেই ব্যভিচারের শঙ্ক। বা সংশয়কে তর্ক প্রয়োগকারী পুরুষের 
ধূমের নিমিত বহ্িতে প্রবৃত্যাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত ব! অনিষ্টোংপত্তি দ্বারা 
অপসারণ করিতে হইবে । গ্রন্থকার ব্যাঘাতের স্বরূপ দেখাইতেছেন--যদি 
কারণ ব্যতীত কাধ্য হয়, তাহ! হইলে তোমারই ধূমের জন্য নিয্নমতঃ বা 
অব্যভিচারে বহিচ্র উপাদান ও তৃপ্তির জন্ত ভোজনের নিয়মতঃ উপাদান 

উৎপন্ন হয় না__এরপ হ্বক্রিয়ার ব্যাঘাত হইতে সেই ব্যভিচার শঙ্কা অপসারিত 

হইবে। আর যেখানে ম্বতঃই অর্থাং ব্যভিচার শঙ্কা সামগ্রীর অভাববশতঃই 
ব্যভিচার শঙ্কা উৎপন্ন হয় না, সেখানে তর্কেরও অপেক্ষা ব! প্রয়োজন নাই। 

এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--কচিং” ইতি । ফোন কোনম্থলে তর্ক বা 

আপত্তিবাক্য ব্যভিচার শঙ্কার নিবর্তক হয় । 
ভাবার্থ এই যে--উদয়ানাচাধ্য বলিয়াছেন--“ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ 

শঙ্কাবধিমতঃ” । যতক্ষণ পর্যাস্ত কোন ব্যাঘাত ব1। অনিফৌোৎগ্রতি উপস্থিত ন! 

হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আশঙ্কা থাকে, অতএব বাঘাতই আশঙ্কার সীমা । আবার 
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যতক্ষণ পর্য্যস্ত আশঙ্কার উদয় ন৷ হয়, ততক্ষণ পর্য্যস্ত তর্কেরও প্রয়োজন করে 

না বা সেখানে তর্কের অপেক্ষাও নাই । সৃতরাং দেখা যায় ষে যেমন আশঙ্কার 
সীমা আছে সেইরূপ আশঙ্কামূলক তর্কেরও সীম! আছে । আহার্যয আরোপ 
বিশেষের নাম তর্ক। তর্ক ছুই প্রকার-_বিষয়-পরিশোধক ও ব্যাপ্তিগ্রাহক । 

ষে তর্ক দ্বারা অনুমান প্রমাণ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
বিষয়-পরিশোধক তর্ক বলে । যথা-যদি নির্ববহিচঃ ব্যাতহি নিরধুমঃ স্যাং। 
আর যে তর্ক দ্বার! হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার-শঙ্কা দৃরীভূত হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞান 
উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্যাপ্তি-গ্রাহক তর্ক বলে। ষথা-__ধুমো যদি বহিন- 

ব্যভিচারী স্যাং তহি বহিজন্যে! ন স্যাং” ধৃম যদি বহিনর ব্যভিচারী হয়, তাহা 
হইলে ধূম বহিজন্য হইবে না 1১৩৭1 

জাভসস জ্সাঘকী নত ইলীহত্সানকবতা | 
ঝ ওনামিমবিতজ্ঞ লিজ্নী5স সনহণী || 8।। 

অত্ন জাচ্মবমালাদিক্ষংআা: ভৃহাঘন: | 
ইলীইক্কাঙ্গর না হনজাচ্দল্সমিলাহিলা |1৫ই২।॥ 

যে পদার্থট সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হইবে তাহাকে উপাধি 

বলে। নৈয়ায়িকেরা অনুমানের হেতুতে ব্যভিচারের অনুমাঁপককে উপাধি 
বলেন। সাধ্যব্যাপক শব্দের অর্থ-_সাধ্যসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগী 

অর্থাং সাধ্যাধিকরণে বর্তমান অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্য ব্যাপক বলিয়া 
কথিত হয়। “পর্বতে! ধূমবান্ বহে” এই অনুমানে পর্বত পক্ষ, ধূম সাধ্য, 
বহি হেত । হেতুড়ৃত বহি ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হইয়াছে । কারণ বহি হেতুটি 
উপাধিবিশিষ্ট হইয়াছে । এখানে আর্দেন্ধন সংযোগ উপাধি । আর্জ-_সরস, 
ইন্ধন-__কাষ্ঠাদি দাহ্াপদার্থ। বহিচর সহিত আর্জ-ইন্ধনের সংযোগ হইলেই ধূম 

উৎপন্ন হয়। যত্র যত্র ধুম তত্র তত্র আর্জেন্ধনসংযোগ । সাধ্য-ধৃমাধিকরণে 

বর্তমান অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী পদের দ্বারা আর্জেন্ধনসংযোগ গৃহীত 

হয়। যেহেতু ধূমাধিকরণ মহানসাদিতে আর্জেম্নসংষোগের অত্যন্তাভাব 
থাকে না বলিয়! আর্জেন্ধনসংযোগ ধৃমাধিকরণমহানসাদিবৃত্তি অত্যন্তাভাবের 
অপ্রতিযোগীহেতু আর্জেন্ধষনসংযোগ সাধ্যভূতধূমের ব্যাপক হইয়াছে । আর 

হেতুত্বতবহ্তির অধিকরণ অয়োগোলকে আর্েন্ধনসংষোগের অত্যন্তাভাব থাকে 

বলিয়! এই হেত্বধিকরণবৃত্তি অত্যস্তাভাবের প্রতিযোর্ীহেতু আর্জেন্ধনসংযোগ 

গুণনিরূপণম্ 8০৭ 



হেতুর অব্যাপক হইয়াছে । উপাধি চারি প্রকার- কেবল সাধ্যব্যাপক, পক্ষ 
ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক, সাধনাকচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক, উদাসীন ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্য- 
ব্যাপক । সকল উপাধি সাধ্যসমানাধিকরণ হয় এবং যাহাদিগের কোন 
একটি অধিকরণে হেত্র উপাধি ও সাধ্যব্যভিচারিতা আছে অর্থাং যাহারা 
সাধ্যাধিকরণবৃতি হইয়া সাধ্যানধিকরণী ভত-হেত্বধিকরণে অবৃতি হয় ভাহারাই 

উপাধি বলিয়া অভিহিত হয়। যে পদার্থট সাধ্যের ব্যাপ্য অথচ ব্যাপকও 

হইয়। হেতুর অব্যাঁপক হয়, তাহাদিগকে উপাধি বলে। “সাধ্যব্যাপ্যত্বে সতি 

সাধ্যব্যাপকত্বে সতি হেত্বব্যাপকত্বমৃ” । উপাধি দুই জাতীয়-_.নিশ্চিত উপাধি 

ও জন্দিগ্ধ উপাধি । *পর্ববতে1 ধূমবান্ বহে?2” এখানে আর্জেন্ধনসংযোগ 

নিশ্চিত উপাধি। “স শ্যামঃ মিত্রাতনয়ত্বাং" এখানে শাকপাকজন্তু সন্দিগ্ধ 
উপাধি। মিত্রা নায্মী মহিলার প্রথম জাত কতিপয় পুত্র শ্যামবর্প হইয়াছে। 
পরে মিত্রা গর্ভবতী হইয়া দেশাস্তরে অপরপুত্র প্রসব করিয়াছে । সে পুত্র 
গৌরবর্ণ হইয়াছে। এখন যে ব্যক্তি মিত্রার স্যামবর্ণ পুত্রসমূহকে দেখিয়াছে, 

সে যদি মিত্রার দেশাস্তরে উৎপন্ন পুত্রকে পক্ষ করিয়! অনুমান করেন-_“সঃ 

শ্যামঃ মিত্রাতনয়ত্াং” এই অনুমানে যত্র তত্র মিত্রাতনয়ত্ব তত্র তত্র শ্যামত্ব 

এইরূপ হেতুত্বৃত মিত্রাতনয়ত্ে সাধ্যভূত শ্যামত্বের সহচার দর্শনদ্বার! ব্যাপ্ডিজ্ঞান 

হওয়ার ফলে মিত্রার দেশান্তরে উৎপন্নপুত্ররূপ পক্ষে শ্যামবর্ণরূপ সাধ্যসাধনে 
প্রবৃত্ত হইলে এই অনুমানে মিত্রাতনয়ত্বহেতু উপাধিযুক্ত বা সোপাধিক হইবে। 

হেতু মিত্রাতনয়ত্ব সাধ্যম্যামত্বে অনুমাপক হয় নাঁ। শাকপাঁকজন্যত্ব এই 
অনুমানে উপাধি বলিয়া গণ্য । আহার্য্যবস্ত শ্যামবর্ণ শাকাদি ভক্ষনের জন্য 
মিত্রার তনয়সমূহ স্যামবর্ণ হইয়াছে, মিত্রার পুত্র বলিয়। শ্বামবর্ণ হয় নাই। 

শ্যামবর্ণ শাকাদি আহার্ষ্য বস্তর ভক্ষণের ফলে মিত্রার শরীরে তাদশ রক্ত উৎপন্ন 

দ্বার! প্রথম জাত পুত্রের শরীর স্যামবর্ণ হইয়।ছে। কিন্ত এবারে দেশাত্তরে 
দধি দুগ্ধাদি আহাধ্যবস্ত ভক্ষণের দ্বার! মিত্রার শরীরে তাদ্বশ রক্তের উৎপত্তি 
দ্বার! দেশাস্তরে জাত পুত্রের শরীর গোরবর্ণ হইয়াছে । এখানে পুত্রগতবর্পের 
তারতম্যের প্রতি আহার্য্যবস্তর তারতম্যই হেতু । কিন্তু মিত্রাতনয়ত্ব হেতু 
নহে। এই অনুমানে শাকপাকজন্ত্ব উপাধি । যত্র যত্র শ্যামত্ব তত্র তত্র 
শাকপাকজন্তত্ব আছে। অতএব শাকপাকজন্ত্বরূপ উপাধি সাধ্ভৃত স্যামতের 
ব্যাপক হইয়াছে । এবং হেতুর অব্যাপক হইয়াছে, কারণ যেখানে যেখানে 
মিত্রাতনয়ত্ব আছে, সেখানে সেখানে শাকপাকজন্ত্ব নাই। যদি মিত্রার 

৪০৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিিকাবলী 



ছিতীয় জাতপুত্র--যাহাকে পক্ষ করা হইয়াছে, সেই পুত্র গোঁরবর্প বলিয়া 
এখানে শাকপাকজন্ত্ব নিশ্চিত উপাধি বলিয়! গণ্য । আর যদি উহ্থার তীয় 

জাত পুত্র শ্তামবর্ণ কিনা এরূপ সংশয় হয়, তাহা হইলে শাকপাকজন্বত্ব সন্দিগ্ধ 

উপাধি হইবে । 

পূর্ববকথিত পাঁচ প্রকার উপাধির মধ্যে “পর্ববতো ধৃূমবান্ বহেঃ” এখানে 
আর্জেন্ধনসংযোগ উপাধি কেবল সাধ্যব্যাপক এবং ধুমস্বমাত্রাবচ্ছিন্নধুমব্যাপক । 
পক্ষধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপকরূপ দ্বিতীয় উপাধির উদাহরণ-_“বামুঃ প্রত্যক্ষ 

প্রত্যক্ষম্পর্শাশ্রয়ত্বাং” এই অনুমানে উদ্ভৃতরূপবত্ব উপাধি । এখানে প্রত্যক্ষত্বরূপ- 

সাধ্যপদের দ্বারা বৰির্জরব্যপ্রত্যক্ষত্ব বা আত্মভিন্নদ্রব্যপ্রত্যক্ষত্ব গৃহীত হওয়ায় 

উত্তৃতরূপবত্বরূপ উপাধি তাদৃশ সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে । অতএব আত্মাতে 

উদ্ভৃতরূপবন্থ না থাকিলেও উক্ত উপাধি বিদ্লিত হইল না। 

তৃতীয় উপাধির উদাহরণশ- “প্রাগভাবঃ বিনাশী জন্যত্বাং" এই অনৃমানে 

ভাবত্ব উপাধি। এই তৃতীয় ভাবত্ব উপাধিসাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক 

হইয়াছে। ভাবত্ব উপাধি হেতুভৃত জন্যত্ববিশিষ্টসাধ্য-বিনাশিত্বের ব্যাপক 

হইয়াছে । যেখানে যেখানে জন্যত্ববিশিষ্টবিনাশিত্ব আছে, সেই সেই স্থানে 

ভাবত্ব থাকে বলিয়া ভাবত্ব উপাধি তাদ্ৃশসাধ্যের-ব্যাপক হইয়াছে । এখানে 

উপাধিভূত ভাবত্ব পদের দ্বারা জন্যত্ববিশিষ্ট ভাবত্ব গৃহীত হইবে । অতএব 
সাধ্যভৃত বিনাশিত্বের-ব্যাপক-ভাবত্ব না হইলেও উক্ত অনুমানে অনুপাত্ত- 

জন্যতুবিশিষ্ট-ভাবত্ব সাধ্যভূতবিনাশিত্বের ব্যাপক হয় বলিয়া এই অনুমানে 
ভাবত উপাধি হয় ॥ ১৩৮-১৩৯ ॥ 

ছহালী' নহকীঘত্যামিসঙ্থ সলিনল্থাশ্রতুনারণি দিকঘঘলি- আগঘহবীলি। বাতা" 

খিনল-ভ্যাণক্ততজ অলি আাঘলতনালিনলান্যাণক্ষ ভঘামিহিতর্থঃ। লল্তু ঘ হঘানী লিঙ্গা- 

ননঘতত্রাহিতঙ্গ হাক্ষনাকঅল্যব্্ লীদানি: হসানু, লহ ঘা্যভ্মানকংআব্নালাজু, 

হআালততজ্য ঘভাহাতঘি-বতান। হৃষ্ন আস্ত: সব্ঘহা: সন্মহাজ্নহািঘ-নাহ্তিল ভল্পংল- 
কণনত লীদাছি: হযাল্, সত্মহাভাতলাহিভ্ত অংআানু, লগ ন্ব কঘামামানু। হল 

গবরন্ী নিলাহী জভ্যতন্রাহিত্রঙ্গ মানত্থ লীঘাছি: ভযালূ লিলাহাতত্রভত সাধসামঈ5লি 

ভ্রত্রান্, লগ আনংআলাত্রাহিলি ক্স । যুল্দবিভিন্তজা্ঘজ্যাঘকত লত্ুম্মলিভিষ্ঠলন- 

আঘনাভ্ঞাদক্ষতলালিতখ লানৃঘহ্মানব। নিঙ্গাললঘজ্মালচ্িল্ন-ষ্যালত্রজ্য আ্যাঘক 

হাকদাকজতম্, হাহুনভ্ভিল্নভাঘনাজ্যাণক্কত্ব । ঘর্থ দহাঘ্দ-নহিত ্যতলামভিষ্ভলল- 

সব্মহাঅহত ভসাঘকসুকলফণলতমূ, হৃর্থ অহি জ্যংত্রানভিভ্লআাননহ্যাজ্যানক্কত্ব | হন 
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চত্রী নিলাহী অল্যন্দাহিত্মঙ্গ অল্যব্লাতচ্ল্িন্নভাছঘভ্ঘাঘক আনম । অজলী তত 
হনানহী ঘচ্নীদাব্তি, যহনভিষ্ভল্লভম ভাজ জ্যাক, শহ্নভিন্ভল্লকয ভাখবলভঘা- 

ভঘাদক ক্ষিত্িন ংঘানু। আ্যজিম্মাহিতি তত্র অল্নল শঘা্যণিক্কতণ যন ভাযাঘিক্কহঘ, 

অন্বীনাঘিতুল্য জাগযজ্যমিন্থাহা ঘিক্ষ্ঘ, শভ্ল্য্লহতআান্িন্নহয আাঘভ্য জ্নাদন্ধতন 

আাঘনহত ন্বান্যাণন্ষননুদাী: ভজমনলীলি | লহ ভথযঘ্তুঘা ঘিহলকলীলহ্ুতাইআ 

হ্যাঘলি-ন্বজ্ন হব্সাহিনা। হলরভ্তাষ্চীলি। কলস শঘাঘিহন্ন ভাগযস্ব ভনবক্বা্খলঘী- 
জ্যসিনাহিলা হুঅশ্বঃ ॥২২৫-২২ৎ 

এখন পরপুরুষের ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধের নিমিত গ্রন্থকার উপাধি 

নিরূপণ করিতেছেন- “সাধ্যের” ইত্যাদি গ্রন্থস্বার! । যাহ] সাধ্যত্বরূপে অভিমত 

পদার্থের ব্যাপক হইয়৷ সাধনত্বরূপে অভিলষিত পদার্থের অব্যাপক হয় তাহাই 
উপাধি বলিয়া অভিহিত । উপাধিস্থলে যে পদার্থ সাধ্য ও সাধনরূপে গৃহীত 

হয়, এঁ সাধ্য ও সাধন পদার্থে প্রকৃত সাধ্যত্ব ও সাধনত্ব ধর্ম থাকে না বলিয়াই 

*সাধ্যত্ব ও সাধনত্বরূপে অভিমত” এরূপভাবে কথিত হইয়াছে । , যদি বল “সে 

স্ামবর্ণ যেহেতু সে মিত্রার তনয়” এখানে শাকপাকজত্ব অর্থাং শাকভক্ষণ- 

জন্ত্ব উপাধি না হউকৃ, যেহেতু শাকপাকজন্যত্বের সাধ্যব্যপকত নাই, এবং 

সাধ্যভূত শ্যামত্ব ঘটপটাদিতে আছে, কিন্তু ঘটাদিতে শাকপাকজন্যত্ব নাই। 

এইরূপ “বাস প্রত্যক্ষ হয়, যেহেতু বাস স্পর্শের আশ্রয়”, এখানে উত্ভৃতরূপবত্ব 

উপাধি না হউকৃ, কারণ সাধ্য প্রত্যক্ষত্ব আত্মাদিতে অছে, কিন্ত আত্মাদিতে 

রূপ নাই। এইরূপ ধ্ধ্বংস বিনাশী যেহেতু উহা জন্তু” এই অনুমানে ভাবত্ব 
উপাধি না হউকৃ, কারণ সাধ্যভূতবিনাশিতু প্রাগভাবেও আছে, কিন্ত ভাবত 

প্রাগভাবে নাই বলিয়া ভাবত্ব সাধ্যের বাপক হইল না, স্বৃতরাং ভাবত্বের 

উপাধিত্বানৃপপত্তি হয়। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ উপাধিতে 

যদ্ধন্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপকত্ব এবং তচ্ছন্গাবচ্ছিন্ন-সাধনাব্যাপকত্ব থাকিবে ইহাই 

“সাধ্যের ব্যাপক” ইত্যাদি মূল কারিকার তাৎপধ্যার্থ। এবং শাকপাকজত্ 

একাধিকরণতা! বা সামানাধিকরপ্য সম্বন্ধে মিত্রাতনয়ত্বাবচ্ছিন্ন-সাধ্যভূত শ্যামত্বের 

ব্যাপক হইয়াছে এবং তাদাত্ম্যসম্বন্বে-শাকপাকজত্ব মিত্রাতনয়ত্বাবচ্ছিন্ন-মিত্রাতনয়- 

হেতুর অব্যাপক হইয়াছে । এইরূপ উত্তৃত রূপবন্ব, পক্ষধর্ম্ বহির্ভব্যত্বাবচ্ছিন্ন- 
বা আত্মভিন্নত্রব্যত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যভূত প্রত্ক্ষত্বের ব্যাপক হইয়াছে এবং বহির্ড- 

ব্যত্বাবচ্ছিন্ন বা আত্মভিন্নদ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন স্পর্শীশ্রয়হেতুর অব্যাপক ও হইয়াছে। 

এইরূপ “ধ্বংসবিনাশী জন্থযত্বাং" এই অনুমানে ভাবত্ব জন্বত্বাবচ্ছিন্ন-সাধ্যভূত- 
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বিনাশিত্বের ব্যাপক হইয়াছে । কিন্তু সন্ধেতৃস্থলে এইরূপ কোন ধর্ম নাই, যে 

ধন্নাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক হয় এবং সেই ধর্মাবচ্ছিন্নহেতুর অব্যাপক কোন 

পদার্থ বা ধর্ম হয় না॥। কিন্তু ব্যভিচারিস্থলে অন্ততঃ উপাধির অধিকরণ যে 
সাধ্যাধিকরণ ও উপাধিশুন্য ষে সাধ্যব্যভিচারের অধিকরণ অর্থাং যেখানে 
উপাধি নাই অথচ হেতু আছে, তদন্ততরত্বাবচ্ছিন্ন অর্থাং স্বাধিকরণবৃতিত্ব সম্বন্ধে 

অন্ততরত্ববিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপকত ও তদন্যতরত্ববিশিষ্টহেতুর অব্যাপকত উপাধির 

সম্ভব হইতে পারে । পর্বতে ধূমবান্ বহেঃ__এই ব্যভিচারিস্থলে আর্জেন্ধন- 

উপাধির অধিকরণ যে সাধ্যাধিকরণ পর্ববতাদি, এবং উপাধিশুন্য যে সাধ্য- 

ব/ভিচার নিরপক অধিকরণ (যেস্থলে উপাধি নাই অথচ হেতু আছে) 

আয়োগোলক। এখন স্বাধিকরণবৃত্তিত্বসন্বদন্ধে ধুমাধিকরণ পর্বত এবং 

আয়োগোলক, ইহার অন্তরত্ব ধুম ও বহি উভয়েই আছে। স্থস্" অন্যতরত্ব, 

তাহার অধিকরণ পর্ববতাদি ও অয়োগোলক, তদ্রৃতি ধূম ও বহি, স্থতরাং 

স্বাধিকরণবৃত্তিত্ব সম্বন্ধে অন্যতরত্ববিশিষ্ট ধূম ও বহি হইল । স্ৃতরাং স্বাধিকরণ- 

বৃত্তিত্ব সম্বন্ধে অন্যতরত্ববিশিষট সাধ্যভূত ধুমের ব্যাপকতা ও স্বাধিকরণবৃত্িত্ব 

সম্বন্ধে অন্যতরত্ববিশিষহেতুভূত বহর অব্যাপকতা। উপাধি আদ্রে্ধনসংযোগে 

থ।কায় আদ্রেন্ধনসংযোগ উপাধি হইল । অতএব লক্ষ্য অর্থাৎ লক্ষণের 

বিষয়ীভূত উপাধির স্বরূপ দেখাইতেছেন-_ দ্ব-সাধ্য ইত্যাদি গ্রস্থদ্ধারা। 

স্ব--উপাধি ও সাধ্য এই উভয়ের ব্যভিচারিতা, ইহাই অর্থ ॥ ১৩৮-১৩৯ ॥ 

ন্মলিলাবভ্যানুমালমুঘাঘ্তু সবীঅনমূ। 
হাল্বীঘলালমী লন ঘুঘন্ু সালাঘঘমিজ্যবী ॥৮০। 
আানৃমান-বাবাখংভাহিলি জহীঘিন মলমূ। 
বলল অম্মকূ। নিলা ল্যামিনীঘ হাল্হানিনীঘর: ॥:৬৫|। 

উপাধির ব্যভিচারজ্ঞান দ্বার সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান অনুমান করাই উপাধির 

প্রয়োজন। উপাধির দৃষকতার ভেদ তিন প্রকার--পর্ববতো ধুমবান্ বহ্েঃ 

ইত্যাদি নিশ্চিত উপাধিস্থলে বা কেবল সাধ্য ব্যাপক উপাধিস্থলে কেবল উপাধি 

ব্যভিচারজ্ঞান সাধ্যত্যভিচারজ্ঞানের অনুমাপক হয় । এবং “স শ্যামঃ মিত্রা- 

তনয়ত্বাং” ইত্যাদি সন্দিপ্ধ উপাধিস্থলে শাকপাকজন্ত্বরূপ উপাধির ব্যভিচার- 

জ্ঞান মিত্রাতনয়ত্বহেতৃতে সাধ্যব্যভিচারজ্ঞানের অনুমাপক হয়| “বাম়ুঃ গুত্যক্ষঃ 

প্রত্যক্ষম্পর্মাশ্রয় তাং” ইত্যাদি পক্ষধর্্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপক উপাধিস্থলে উদ্ভূত 
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রূপবস্থ রূপ উপাবির ব্যতিচারজঞান প্রতাক্ষম্পর্শাশ্রয়ত্বহেতুতে বহির্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন 
সাধ্য ব্যভিচারজ্ঞানের অনুমাপক হয় । “প্রাগ্ভাবঃ বিনাশী জন্যত্বাং” ইত্যাদি 
সাধনাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপক উপাবিস্থলে ভাবত্বরপ উপাধির ব্যভিচারজ্ঞান 

জন্যতবহেতৃতে জন্যত্বাবচ্ছিন্ন-সাধ্যত্বতবিনাশিত্বব্যভিচারজ্ঞান অনুমাপক হয়। 

বৈশেষিকের! শব ও উপমানকে পৃথক্ প্রমাণরূপে স্বীকার করেন ন1। তাহার! 
বলেন প্রত/ক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ স্বীকার করিলেই সর্বত্র উপপতি 

হইবে । যেহেতু শব ও উপমান অনুমান প্রমাণেরই অন্তর্গত। শব্ধ অনুমিতি- 
প্রমার প্রযোজক ছুইভাবে হয় ৷ অনুমিতি প্রমার কারপীত্বত অনুমানের শবপক্ষ 

হইয়। প্রযোজক হয় এবং অনুমিতি-প্রমার কারণ অনুমানে শব্দ হেতু হইয়। 

প্রযোজক হয়। শবপক্ষক অনুমানের আকার এইরূপ--“এতানি পদানি 

স্মারিতার্থসংসর্গবিশিষ্টানি আকাক্ষাদিমং-পদকদম্বকত্বাং” অর্থাং এই পদসমূহ 
_-“পটমানয় ত্বম্” এই বাক্যস্থিত পদসমূহ ম্মারিত অর্থগুলির সংসর্গবিশিষ্ট, 

যেহেতু উক্ত পদসকল পরস্পর সাকাজ্ষ,পরস্পরান্বয়যোগ্য, অর্থের স্মারকও 

পরস্পর অব্যবধানে উপস্থিত বা সন্নিহিত। সেইসকল পদ আকাক্ষা, যোগ্যতাও 

আসতিয়ুক্ত হয়, যে সকল পদ নিজ নিজ অর্থের সংসর্গ জ্ঞানের দ্বার প্রযুক্ত হয় । 

এই অনুমানে শব্দ পক্ষ হইয়াছে, শব্দগুলির অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ সাধ্য হইয়াছে 
এবং আকাঙজ্ষাদিবিশিষট পদসমৃহত্ব হেতু হইয়াছে। “এতে পদার্থাঃপরস্পরসংসৃষ্টা 
যোগ্যতাকাজ্ষাসতিবিশিষ্ট-পদন্মারিতত্বাং” ইত্যাদি শব্দহেতুক অনুমানের দ্বারাও 

উক্তভাবে পদার্থে পরস্পরসংসর্গসাধিত হয় । এখানে পদার্থসমুহ পরস্পর সম্থদ্ধ, 
যেহেতু পরস্পর সাকাজ্, অন্থয় যোগ্য ও সন্নিহিত পদসমূহের দ্বারা উপস্থিত। 

প্রথম অনুমানে পদ বা শব পক্ষ । ছিতীয় অনুমানে পদার্থ পক্ষ। এই অনুমানের 
দ্বার! পদার্থের সংসর্গজ্ঞান বোধিত হয় অর্থাং শব শ্রবণ জন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়, সেই জ্ঞান অনুমিতিষ্ব্ূপই হয় । অতএব শব্দ প্রমাণকে পৃথক্ প্রমাণরূপে 

স্বীকারে প্রয়োজন করে না। এইভাবে বৈশেষিকেরা৷ উপমান প্রমাণকেও 
স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকমতসিদ্ধ উপমিতিকে তীাহার। 

অনুমিতির অন্তর্গত বলেন। উপমানস্থলে যদি প্রত্যক্ষভূত পদার্থের দার! 
অপ্রত্যক্ষভূত পদার্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাদৃশ জ্ঞান অনুমিতিস্বরূপই হইবে। 

গ্রাম্যবাসী ঘট, পট ও অশ্ব গ্রভৃতি শব্দের মত গবয় শকটি সাধুবাচক শব 

বলিয়া জ্ঞাত আছে। সেই নগরবাসী কোন অরণ্যবাসীর নিকটে শুনিয়াছে 

“গবয়ো। গোসদৃশ$* তাহার পর কোন সময়ে বনে যাইয়া যদি গোসদৃশ গবয় 
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পশু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে, তখন সে অনুমান করে--“গবয়পদং সপ্রবৃতিনিমিত্তকং 
সাধুপদত্বাং" এখানে গবয় শব্দ অভিধারৃতি দ্বার! গবয়ত্বূপে নীল গাইরূপ 

শক্যার্থ প্রকাশিত করে । যেহেতু গবয়ত্ব সকল নীল গাই রূপ শক্যার্থের 

অবচ্ছেদক ধর বলিয়! উহা! একটি জাতিবিশেষ। অতএব গবয়- নীল গাই 

গবয়ত্বরূপে গবয়পদের বাচ্যার্থ । পূর্বেবাক্ত অনুমান দ্বার! সিদ্ধ হইয়াছে__ 

গবয়ত্বই গবয়শব্দের শক্যতাবচ্ছেদক । অতএব যদি অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ 

হয় যে-__গবয় শব দ্বার] শক্যতাবচ্ছেদক গবয়ত্বরূপে সকল গবয়--সমস্ত নীল 

গাই বোধিত হয়। তখন আর পৃথক্ প্রমাণ রূপে উপমান স্বীকারে 

নিত্প্রয়োজন । সংজ্ঞা ও সংজ্কীর সম্বন্ধজ্ঞানই উপমান প্রমাণের ফল। গবয় 

শব্ধ সংজ্ঞা আর নীল গাইরূপ শক্যার্থ হইল সংজ্ঞভী। ইহাদের বাচ্-বাচক- 

ভাব সন্বদ্ধের জ্ঞানদপ উপমান ফল বা উপমিতি যদি অনুমান প্রমাণের দ্বারা 

লাভ কর! যায়, তাহ হইলে অতিরিক্ত উপামান প্রমাণ স্বীকার নিম্প্রয়োজন। 

নৈয়ায়িকগণ বৈশেষিক মত খণ্ডন করিতেছেন-__“তন্নসম)ক্” ইত্যাদি গ্রন্থ 

দ্বারা । অর্থাং শব্দ ও উপমিতি প্রমা, অনুমিতি প্রমার অন্তর্গত হইতে পারে 
না। যেহেতু ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীতও শাব্দবোধ ও উপমিতিবোধ উৎপন্ন হয় । 

অতএব প্রত্যক্ষ, উপমান, অনুমান ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণই অবশ্যই স্বীকার 

করিতে হইবে। 

শব্দপ্রমাণ যে অনুমান প্রমাণের ব! প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্গত হইতে পারে 
না, সে বিষয়ে নৈয়ায়িক টৈশেষিকমত খণ্ডন করিয়া স্বমত প্রকাশ করিতেছেন 

- শব শ্রবণ জন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে জ্ঞান অনুমিত্যাত্মক হইতে পারে না 

বা প্রত্যক্ষাত্মকও হইতে পারে না। শর্দোৎপনন জ্ঞান প্রত্ক্ষাত্মক ও 

অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান হইতে ভিন্ন । “ঘটমানয়” এই বাক্য শ্রবণ করিয়। শ্রোতার 
যে পদার্থসংসর্গকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাদৃশ জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়বিষয়ে অনু- 

ব্যবসায়ই প্রমাণ। এ জ্ঞানের যে অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান 
ঘটনিষ্ঠকর্মত্বাদিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি বা অনুমান করিতেছি এইভাবে বোধিত 
হয় না। এবং ঘটনিষ্ঠকর্খত্বাদি প্রত্যক্ষ করিতেছি বা অনুমান করিতেছি 
এইভাবে অনুব্যবসায়ও হয় না। কিন্ত “শব্দাৎ প্রত্যেমি, শাব্দয়ামি” ইত্যাকারক 

অনুব্যবসায়জ্ঞান হয় । এইভাবে অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়াই শব 

শ্রবণজন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক বা অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানরূপে স্বীকৃত হয় না। তাদৃশ 

জ্ঞানের করণরূপে শব্দ পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। 

গুপনিরূপপম্ ৪১৩ 



শব্দ শ্রবণের পর উপস্থিত পদার্থসকলের পরস্পর সংসর্গ অনুমান প্রমাণ 
বলিয়! স্বীকৃত হইলে শব্দানুপস্থিত বা শব্দানুপাত্ত পদার্থসমূহের পরম্পর 
সংসর্গও অনুমান প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু শকোপস্থিত বা 
শবোপাত পদার্থসমূহের পরস্পর সংসর্গ অনুমিত হইলেও যে সকল পদার্থ 
শবের দ্বারা উপাত্ত বা উপস্থিত হয় নাই, সেইসকল পদার্থের সংসর্গ অনুমিত 

হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে শব্দের দ্বার! উপস্থিত পদার্থসমূহের 
পরস্পর সংসর্গের জ্ঞান একটি বিজাতীয় জ্ঞান। এই জ্ঞানের করণ শব- 
প্রমাণ। 

বৈশেষিক উপমান প্রমাণ স্বীকার করেন না। এখন নৈয়ায়িক এ 
বৈশেষিক মত গুন করিতেছেন। তাহার! বলেন-_উপমানকে পৃথক্ প্রমাণ- 
রূপে স্বীকার করিতেই হইবে । যেহেতু অনুমান প্রমাণ দ্বার! উপমান প্রমাণের 

ফল লাভ হয়না । “গবয় গবয়্ত্বরূপে গবয়পদবাচ)” এরূপ জ্ঞান বৈশেষিক 
প্রদিত অনুমান প্রমাণ দ্বারা উৎপন্ন হয় না। «“গবয়পদং সপ্রবৃত্তিনিমিত্তকং 

সাধুপদত্বাং" এই অনুমান-_গবয়শব্দের কোন বিশেষ অর্থে শক্তি আছে অথবা 

গবয় শব্দ শক্যতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট পদার্থবোধক, এরূপ কথা বুঝাইতে সমর্থ 

হয় না। কিন্তু গবয়ত্বরূপে নীল গাইরূপ গবয় পশুতে গবয়শব্দের শক্তি অথবা 

গবয় শবের শকাতাবচ্ছেদক গবয়ত্বই এই কথা বৈশেষিকদশিত উক্ত অনুমান 
দ্বারা কদাপি বোধিত বা সিদ্ধ হয়না । সাধুশব্ত্বরূপ হেতুর সহিত কোন 

শক্যতাবচ্ছেদকের ব্যাপ্তি ব কোন শব্দের শক্তির ব্যাপ্তি থাকে না। সাধু- 

শব্দ একটি নির্দিষ্টরূপে নিজের শক্যার্থের বোধক হয় মাত্র । উক্ত অনুমান দ্বারা 
“গবয়ো গবয্পত্বেন গবস্নপদবাচ্যঃ৮ অথবা “গবয়পদং গবয়তেেন গবয়বোধকমূ” 

এইরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু তাদৃশ জ্ঞান উপমান প্রমাণ উৎপাদন 

করিতে পারে । অতএব পৃথক্ প্রমাণ রূপে উপমান স্বীকার অবশ্যই করিতে 
হইবে । যেমন সাদৃশদর্শনস্থলে উপমিতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ 
বৈসাদৃশ্যস্থলেও উপমিতি গৃহীত হয়। সাদৃশ্য জ্ঞানের মত বৈসাদৃশ্ত জ্ঞানও 

উপমান প্রমাণ বলিয়। গণ্য হয়। উপমান প্রমাণের ফল সর্ববঞ্তই কেবল সংজ্ঞা- 
সংজ্ঞিসম্বন্ধজ্ঞানই হয় না, পরস্ত অন্তপদার্থের জ্ঞানও উপমান প্রমাণের দ্বার! 

লাভ করা যায়। কিন্তু উক্ত সকল জ্ঞান অনুমান উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় 

না। স্বৃতরাং পরিলক্ষিত হয় যে শব্ধ ও উপমানকে পৃথক্ প্রমাণরূপে স্বীকার 
না করিলে শব্দপ্রমাণের ফল এবং উপমান প্রমাণের ফল অন্য উপায়ে লাভ 

৪১৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হইবে না। অতএব শব, উপমান, অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই চারিটি প্রমাপট 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে 1১৪০-১৪১ 

শথাধিকূমক্ষনালীজনাহ__ ত্যলিন্বাহহিলি। ওুঘাঘিভ্মদিম্বাইজা ই্রলী ভা্য- 
হযমিস্বাহান্দানভুঘাই: সঘীঅনলিত্বপ্:। লখাহি-__আল হ্যজুবাচ্যত্যাণন্ক ভদাঘি- 
বস হয নবীঘাঘি-জ্যমিত্থাইস ভাচ্যল্যসিন্থাবান্তনানদ্ । অখা ছুনথান্ অন হিত্যানী 
নক্বিগ্লম্ঘঘিম্াকী ভ্রহভঘাদকান'দলঘযীঘভ্ৰজিম্থাহ্তত্রাহিলি জ্যাণক্ক-জ্যলিম্বাহিতী- 

তযাত্ঘ-ভ্যজিন্বাহানহযন্কতন্ান। অঙ্গ তত ক্িত্তিভুলনানিচ্ভিল্ল-ঘা্অভয ভযানজ্ক তদাঘি- 

হব লজম্নন্লি তঘানিভ্যজিন্বাইভা ভাগ্য ন্যেজিন্থাহান্ুনালমূ। অযথা ঘ হযালী 

লিঙ্গাননবত্াহ্ংসাহ্থী লিঙ্গালনযত্ত্র হ্যানতন্ব-ভ্সলিন্্ারি লিগালনতী হান্কণাক্তততত্র- 

হঘনিন্বাহিত্রাহিলি । অ্রাশান্ত্ুলীলনীতবভ্ব আাযজ্যাদকলা-মানক্ত-সলাগাআালানূ হন- 

ভ্যাঘালন্ফত্রাহ্ লীনাঘি: | অ্াসাল্লীলভন্নাদিধনতন । যথা নম্িত্ত্ুজ্ঞ: ভুলক্কনা- 
হিতঘাহী দত্যধ্ীগনন্তানুচ্জতনস্ ন্ীলহব্ভদাঘি:। যল (যক্য) নূঘাঈ: ভাভঘভ্যাদক্কলা- 
হিক ঝল্বিষ্কান,  বল্হ্বিখীদাঘিং। ঘধ্ীলহন্ত্ব ভন্বিন্ধীদাঘিহদি লীক্ানলীসঃ, 
্ষঅক্গঅঙসভাঘান্তুতীঘাহিলি | কঁন্ছিন্ নত অনুসলিনহ্বীবখানলজুথাই: পাদ । লখাহি-_ 

অযীবীভঙ্ট ছৃ্নল নন্ত হিত্যাহী অধীবীজক্ক গৃনামাতনব জন'্ধনামানাহিলি বন্- 
সলিনহাভমনান্। হতখ্ত্ব ঘাঘনভঘাঘক্টী5নি হন্থিত্নাঘি:। যথা ক্ষহজ্চা দৃিত্রী 

ভ্রঠিলভ্রঘীবনংলাহ্ত্যাী অন্তুচ্ঘাহীলহঘহাননম্। ল ন্াঙ্স ভভৃনাবিভিইল ভূম্বআ- 

লিলিতান্যম্ । অত্রসীদামহূ'নআাল্লহভাত্বত্ঘান। অন ন্ব ভাহ্যভ্যানক' ঘহান্নি- 

জঘাঘিঙিলি শ্রহুল্লি। 

হাতহীঘনালযীবিলি । নহীমিকাঘাঁ নবী সংযহাদন্তদালস্ব দনাঘানূ। হাকবীন- 

নানসীঘ্ত্ত অন্তুলালনিঘ্তঅ সালাত্মন্। লথাহি হুল বানানবতঘাহ্তীক্ষিন্কনহালি 

যজবীভ্যাহি অহিক্ষনহানি ত্রা লান্সতর্থনি্ব-হদাহিলদহাখুঅভথ দলাহ্ানঘৃত্তন্জা নি 

আন্কাভ-হ্লাহিনলু দব্ন্বচনক্ষাহ্ ঘত্নালবলি নহুন্হ্ন্বজ্ফননু। যল্রা--ঘ্বি ঘা 
লিখ: অঁভ্বাতিল্ঃ যীংযলাহিলন্-নহীনভখানিলত্বাল্ লাহোণহালু, চভোল্ব5দি 
₹াল্াইত আঞ্যবিজিতিলি | তন্ন বাতবত্যকিসতমহ্বানল্লত যলযঘহ বনঅকত্রদন্ততি- 

লিনিতন্কদ্ অলি নুত্যল্তই স্ুভবঙ্গ দন্তু্ষনালততাল্.১ অন্ভলি নব স্ুত্যল্তই নুজযস- 

বনুসঘুজ্যব, বল্ল্ সম্থিলিদিলক্ষদূ, অগা বীঘহ্ বাতন্দন্থলিনিলিভকমূ । হন্রা 
বত্রমঘহ অসন্থৃলিলিদিতান্ম আুদহ্কতাহিত্সন্তুনানন ঘহানজ্দভানভাহ বানযতনসমৃতি- 

নিলিজন্কত্ন ঘিখ্যলি। লন্দত নৃমঘলি--বল্নঘজ্যবিতি। ভ্আামিহ্মাল বিনাদি 
হাজহবীঘবভান্তনহভিজ্বতান্। লি অঙ্গ হাজ্বসনআানল্লং তযামিষ্াদি সদাজন- 

গুণনিরূপণম্ ৪১৫ 



ক্বীনি। কিনব ভঙ্গ হাজ্বতখন্ত বাই ভ্যামিষ্ার্ন জক্যবী, লহাঘত্বসগ্তুনিনিংখত 

দহ্ষ্বান ুজ্নঘিকল্া হাতহনীন হ্ন কি ল ভতীক্ষিঅলালিলি চীঘমূ ॥ ২৬০-২৬২ ॥ 

উপাধির দৃষকতা৷ বীজ অর্থাং উপাধি থাকিলে কিজন্য হেতু ছুট বলিয়। 
কথিত হয় । গ্রন্থকার সেই কথা বলিতেছেন--ব্যভিচারের ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার] । 

উপাধির ব্যভিচার জ্ঞানদ্বারা সাধ্যব্যভিচার জ্ঞানের অনুমানই উপাধির 

প্রয়োজন বা ফল। যথা--যেখানে শুদ্ধ উপাধি অর্থাং ধর্াস্তরানবচ্ছিন্ন 

সাধ্যের ব্যাপক, সেখানে শুদ্ধ উপাধির ব্যভিচার জ্ঞান দ্বারা সাধ্য ব্যভিচার 

জ্ঞানের অনুমান হয়। যেমন “ধৃমবান্ বন্ধে£” ইত্যাদিস্থলে “বহিকরধুম- 

ব্যভিচারী ধৃমব্যাপক-আর্েম্বনসংযোগ ( উপাধি )-ব্যভিচারিত্বাং”" অর্থাৎ 

বহ্ছি ধূমের ব্যভিচারী, যেহেতু উহা ধৃমব্যাপক-আর্ডেদ্বনসংযোগের (উপাধির ) 

ব্যভিচারী হয় । কারণ ষে পদার্থ ব৷ বস্ত ব্যাপকধন্মের ব্যভিচারী, সে পদার্থ 

অবশ্যই তদ্ব্যাপ্যর ব্যভিচারী হইবে। কিন্তু যেস্থলে অর্থাং যেহেতু প্রয়োগ- 
স্থলে উপাধি কিঞ্চিদ্ধর্মবিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপক হয়, সেখানে তদ্শ্মের ষে কোন 
একটি আশ্্রয়াস্তর্ভাবে অর্থাং সেই ধম্মাধিকরণ যে উপাধ্ভাবাধিকরণ তদ্- 

বৃত্তিত্বরূপ উপাধি ব্যভিচারজ্ঞান দ্বার] সেই হেতুতে সাধ্য ব্যভিচারজ্ঞানের 

অনুমান হয় । যথা “স শ্তামে মিত্রাতনয়াত্বাং” অর্থাৎ সে শ্যামবর্ণ, যেহেতু সে 
মিআ্রাতনয় ইত্যাদি অনুমানস্থলে মিআাতনয় হেতু স্তামত্বের ব)ভিচারী, যেহেতু 
উহ! কোন মিত্রাতনয়ান্তর্ভাবে শাকপাকজত্বের ব্যভিচারী অর্থাং মিত্রাতনয়তের 

অধিকরণ অথচ শাকপাকজত্বরূপ উপাধির অভাবাধিকরণ যে মিত্রাতনয়, তদ্- 

বৃত্তিত্বরূপ (শাকপাকজত্ব )উপাধি ব্যভিচারজান দ্বার হেতুতে-_মিত্রাতনয়ে 

সাধ্যব্যভিচারজ্ঞানের অনুমান হয়। অর্থাং মিত্রার চারিটি সন্তান শ্যামবর্ণ । 
এখন যদি তাহার পঞ্চম গর্ভস্থ সন্তান সম্বন্ধে এপ অনুমান কর] যায় ষে-_ 

“স পুণ্র স্তামো ভবিষ্তাতি মিত্রাতনয়ত্বাং₹” সেই পঞ্চম পুত্র ( গোৌরবর্ণ ) শ্ামবর্ণ 

হইবে, যেহেতু উহ মিত্রার তনয়, তাহ! হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাববশতঃ এ 
অনুমানকে অসদনৃম!ন বল! হয়। কারণ যেখানে যেখানে মিআতনয়ত্ব আছে, 
সেখানে সেখানে শ্থামত্ব আছে এরূপ ব্যাপ্তির কথ! বল! যায় না, যেহেতু 
মিত্রার পঞ্চম গর্ভস্থ সন্তান কী বর্ণের হইবে তাহ। অনিশ্চিত। অতএব এখানে 

অবশ্যই হেতু উপাধি বিশিষ্ট হইবে, “শাকপাকজত্বই” সেই উপাধি । উহ! 
মিজ্রাতনয়ত্বাবচ্ছিন্ন শ্যামত্বের অর্থাং যে যে মিত্রাতনয় শ্যামবর্ধ, তদবচ্ছিন্ন 
শ্যামত্বের সাধ্যের ব্যাপক হইলেও পঞ্চমণর্ভস্থ সন্তান কীরূপ হইবে, তাহ! 

৪১৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অজ্ঞাত থাকায় তাহাতে “শাকপাকজত্বের” অভাব এখন অনিশ্চিতবশত্তঃ 

উহার হেত্বব্যাপকত্বের অনিশ্চয় বলিয়া উহা সন্দিষ্োপাধি হইল। ইহা 
প্রাচীনদিগের মত। নব্যেরা এ উপাধির সাধুত্বের জগ্চ কোন একটি গোঁরবর্ণ 
মিত্রাতনয় কল্পনা করেন। এঁ মিত্রাতনয়ান্তর্ভাবে শাকপাকজত্ব উপাধিয 
ব্যভিচারিত্ব আছে। ইহাই বলেন। 

কিন্তু বাধাহনুন্নীত পক্ষেতর সাধ্যব্যাপকতার গ্রাহক প্রমাণের অভাব 

থাকায় ও স্বব্যাঘাতকত্ববশতঃ “পক্ষেতর” উপাধি হইল না। বাধাহনুনীত 

অর্থাং পক্ষে সাধ্যাভাব দ্বার] অনুন্নীত অর্থাং সাধ্যব্যাপকত্বরূপে অনিশ্চিত, 

পক্ষেতরত্ব কিন্ত উপাধি নহে । কারণ পক্ষে যদি সাধ্যাভাবের নিশ্চয় না থাকে, 

তাহ] হইলে পক্ষেতরত্ে সাধ্যব্যাপকতার নিশ্চয় হয় না, “পক্ষান্তর্ভাবে সাধ্য- 

ব্যাপকতার সংশয় হয়, অতএব উহা উপাধি হয় না। আরও কারণ এই যে 

পক্ষেতরত্ব উপাধি বলিয়৷ স্বীকৃত হইলে এ উপাধি স্বব্যাঘাতক হয় অর্থাং 

উপাধির দুষকতা বীজই বিনষ্ট হইয়1 যায়। কারণ সর্বত্রই উপাধি দ্বার! 
হেতুদোষের অনুমান হয় । তথাহি “তব হেতুর্ঘষ্টঃ সোপাধিকত্বাং* তোমার 

হেতু দুষ্ট, যেহেতু উহা সোপাধিক । এখন যদি পক্ষেতরত্ব উপাধি বলিয়! 
স্বীকৃত হয়, তাহ] হইলে “তব হেতুঃ” ইত্যাদি অনুমানস্থলেও পক্ষেতরত্ব উপাধি 
বলিয়া! গণ্য হইয়া পড়ে এবং সোপাধিক বলিয়া হেতুও দুষ্ট হয়। অতএব 
হুষ্টহেতু দ্বারা ষে পূর্ববহেতবর দোষানুমান করা হয়, তাহা এখানে হইল ন!। 
স্বতরাং উপাধির দৃষকতাই নষ্ট হইল। অতএব “বাধাহনুন্ীত পক্ষেতরত্ব” 
উপাধি নছে। 

কিন্ত বাধোন্লীত অর্থাং বাধ -সাধ্যাভাবনিশ্চয় দ্বার উন্নীত অর্থাং সাধ্য. 

ব্যাপকতারূপে নির্ণাত বা অনুমিত পক্ষেতর উপাধি হইবে । কারণ সেখানে 
পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকায় পক্ষেতরে সহজে সাধ্য-ব্যাপকতাজ্ঞান হয়, 

অতএব ইহা! উপাধি হইবে । যথা “বহিরনুষ্ণঃ কৃতকত্বাং" বহ্ছি অনুষ্ণ, 

যেহেতু উহ কৃতক ইত্যাদিস্থলে, প্রত্যক্ষ দ্বারা বহ্চিতে অনুফতাভাবরূপ উফ্ত্ব- 

জ্ঞান হইলে বহ্পীতরত্ব বা বহ্ছিভেদত্ব উপাবি হয়। যেখানে উপাধির সাধ্য- 
ব্যাপকতায় সংশয় বা সন্দেহ থাকে, তাহাকে সন্দিগ্ধোপাধি কহে। কিন্তু 

পক্ষেতর সন্দিগ্ধোপাধি হইলেও কতক সম্প্রদায়ের অনুরোধবশতঃ উহা উত্তাবুন 
করা উচিত নহে । কোন কোন নৈয়ায়িক বলেন-_সংপ্রতিপক্ষের উত্থাপন বা 

অবভারণই উপাধির ফল । যথা “অয়োশোলকং ধূমবদ্ বহে$” অর্থাৎ অয়ো- 
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গোলক-ধূমবিশিষ্ট যেহেতু উহাতে বহিন আছে ইত্যাদিস্থলে “অয়োগোলকং 
ধূমাভাববদ্ আপ্রেন্ধনাভাবাং” অয়োগোলক-ধুমাভাববিশিষ, যেহেতু উহাতে 

আদ্রেন্ধনের অভাব আছে এরূপ সংপ্রতিপক্ষের উদয় হয় বা সম্ভব হয়। 
এইরূপ অর্থাৎ সতগ্রতিপক্ষের উত্থাপকরূপে উপাধি দৃষতকতাপন্ন হইলে 
সাধনের ব্যাপকও কোন কোন স্থলে উপাধি হয় । যথা “করক! পৃথিবী কঠিন 
সংযোগবস্বাং" অর্থাং করকা পৃথিবী যেহেতু উহাতে কঠিন সংযোগ আছে 
ইত্যাদিস্থলে অনুষ্ণাশীত-স্পর্শবত্ব উপাধি, এই উপাধি “করক! পৃথিবীত্বা- 
ভাববতী অনুষ্ণাশীতস্পর্শবত্বীভাবাং₹" করকণ পৃথিবী নহে, যেহেতু উহাতে 
অনুষ্ণাশীতস্পর্শবত্ব নাই, এরূপ সংগ্রতিপক্ষ হইতে পারে। যদি বল “করক। 

পৃথিবী কঠিনসংযোগবত্বাৎ” ইত্যাদিস্থলে হেতুতে স্বরূপাসিদ্ধিই দোষ । এরূপ 

কথা বলিতে পার না। কারণ সকলস্থলেই উপাধির সহিত দৃষণাস্তরের 
সাক্কর্যয (00106) আছে। এরপস্থলে অর্থাং ধীহার! সতপ্রতিপক্ষের উত্থাপনকে 

উপাধির ফল বলেন, তাহার! সাধ্যের ব্যাপক ও পক্ষাবৃত্তিধন্ম বা পদার্থকে 

উপাধি বলেন । যেমন পূর্বেবাক্ত ছুই স্থলে আদ্রেন্ধনসংযোগ ও অনুষ্ণাশীত- 

স্পর্শবত্ব উপাধি। কারণ উহার] সাধ্যভৃতধূম ও পৃথিবীত্বের ব্যাপক হইরাছে 
এবং পক্ষ অয়োগোলক ও করকা এই উভয়ে অবৃত্তি হইয়াছে । ইহাদের 

মতে উপাধি যদি পক্ষবৃত্তি হয় তাহা হইলে পক্ষে উপাধির অভাব দ্বারা 

সাধ্যাভাবের অনুমান হয় না। শব্ব ও উপমানের ইত্যাদি । বৈশেষিক মতে 

প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ । শব ও উপমানের অনুমানরূপেই প্রামাণ্য । যথা 

“দ্রগুেন গামানয় ত্বমূ” দণ্ড পরিচালন! দ্বারা! গরু আনয়ন কর ইত্যাদি লৌকিক 

পদসমূহ বা “যজেত” যাগ কর] উচিত ইত্যাদি বৈদিক পদসকল, বক্তার ইচ্ছার 
বিষয়ীভূত ম্মারিত পদার্থসমূহের সংসর্গের যথার্থ জ্ঞানপূর্ববক, যেহেতু উহারা 

আকাঙ্ষাদিবিশিষ পদকদন্বক, যেমন “ঘট আনয়ন কর” ইত্যাদি পদসমূহ | 
অর্থাং আকাঙ্ঞাদিবিশিষ্ট পদসমূহের পূর্ব্বে তাৎপর্য্যবিষয়ীভূতন্মারিত পদার্থ- 
সমুহের সংসর্গের প্রমাজ্ঞান আবস্কক করে। অতএব দণগুচালন! দ্বারা গরু 

আনয়ন কর ইত্যাদিস্থলেও উক্তপ্রকার জ্ঞান হইয়াছে একথা বলিতে হইবে 

এবং গো-তাধপর্য্ের বিষয়ও স্মারিত হইয়াছে । ঘট আনয়ন কর ইত্যাদি 
পদসমূছের মত। অথবা! গবাদিসকল পদার্থ পরম্পর সন্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াছে। 
যেহেতু উহ্ারা ধোগ্যতাদিবিশিষ্ট পদ দ্বারা উপস্থাপিত হুইয়াছে। ঘট 

আনয়ন কর ইত্যাদি বাক্য বোধ্য যোগ্যতাদিবিশিষ্ট পদার্থের মত। দৃষ্টান্ত 
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স্থলেও অন্ত দৃষ্টান্ত দ্বার সাধ্যসিদ্ধি হয় অর্থাং যদি বল যোগ্যতাদিবিশিষ 

পদার্থসমূহ পরস্পর সন্বন্ধবিশিষট যে হইয়াছে তাহা কিরূপে বুঝিতে পারা 
যাইবে ? এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন যে সেই দৃষ্টীত্তস্থলেও অন্ত দৃষ্টাত্ত 

দ্বার] উহ] প্রমাণিত হয় । এইরূপ উপমিতিস্থলে কোন একটি গবয়ের প্রত্যক্ষের 

পর এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে-_গবয় পদ গবয়ত্ব প্রবৃতিনিমিত্তক- 
শক্যতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট, যেহেতু উহ1 লক্ষণাদি বৃত্যস্তর শৃন্থ হইয়। বৃদ্ধগণকর্তৃক 
সেই গবয়্াদিতে প্রমুজ্যমান হয় বা প্রয়োগ করেন। আর লক্ষণাদি-বৃত্যন্তর 

ন1 থাকিলে বৃদ্ধের যাহাতে গো-পদের প্রয়োগ করেন, তাহাই তাহার গ্রনৃতি- 

নিমিত্ত, যথা গো-পদ গোত্ প্রবৃত্তিনিমিত্তক । অথবা গবয়পদ সপ্রবৃত্তিনিমিত্ক, 

যেহেতু উহ সাধূপদ অনুমানের পর পক্ষধরন্মতাবলে গবয়ত্বরূপ প্রবৃতিনিমিত্ের 
জ্ঞান হয় অর্থাং অনুমান দ্বার গবয়পদ কোন একটি প্রবৃত্তিনিমিত্ত-_-অর্থবিশিষ$ 
এরূপ জ্ঞান হইলে পরে পক্ষ গবয় বলিয় গবয়ত্বই সেই প্রবৃত্তিনিমিত এরূপ 

বোধ হয়। গ্রন্থকার বৈশেষিকদর্শনমত দৃষিতেছেন-_-“তন্ন সম্যক্” ইত্যাদি 

গ্রন্থ দ্বার। উহা! সমীচীন বা যুক্তিসঙ্গত নহে। যেহেতু ব্যাণ্ডিজ্ঞান ব্যতীত ও 

শান্দবোধ অনুভবসিচ্ধ। কারণ সর্বত্র শব্দ শ্রবণের পর ষে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, এ 

বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আরও কথা এই ষে সর্বত্র শাববোধস্থলে ব্যাপ্তি- 

জ্ঞান যদি কল্পন! কর! হয়, তাহা হইলে সর্বত্র অনুমিতিস্থলে পদজ্ঞানকল্পনা 

করিয়া শাব্বোধই বা কিজন্য স্বীকৃত হইবে না? এ বিষয়ে চিন্তা কর! উচিত 

॥ ১৪০-১৪১ ॥ 

গ্বিভ্যমবুনালত্য ঈবকাল্বঘিঈবব: | 
্বিভ্য তু মনৰ ভ্মা্বল্বমন্মবিবধব: ॥$৬০॥ 
অল্ননম্মামিভ্টীন ন্মবিইক্কানিতী্ঘবী। 
জাচসামান-ল্যাঘন্ত্ ইত্নমানভ্ৰ মহ্ মনত ॥15২॥ 

কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয্ব্যতিরেকী এই তিন প্রকার 

অনুমান। অনুমীয়তে অনেন ইতি অনুমানমূ। যাহার বিপক্ষ মাই অথবা! যে 
রৃত্তিমদত্যত্তাভাবের অগ্রতিযোগী হয় তাহাকে কেবলাম্বয়ী বলে। যথা “ঘটঃ 

অভিথেয়ঃ প্রমেয় ত্বাং? এই ঘটপক্ষক অভিধেয়ত্বসাধ্যক প্রমেয়ত্বহেতৃক অনুমানের 

অন্বস্ব্যাপ্তিই হইবে, ব্যতিরেকব্যাপ্তি হইবে না। অভিধেয়ত্বাভাব ও প্রমেয়ত্বা- 

ভাব অগ্রসিন্বহেতু ব্যতিরেকব্যাপ্তি ন৷ হওয়ায় প্রমেয়ত্বহেতু কেবলারয়ী। 

গুপনিরূপণম্ ৪১৯ 



সুতরাং যেখানে সাধ্যাভাবের সহিত হেত্বভাবের সহচারদর্শন সম্ভব হয় না 
তানবশ হেতু কেবলাম্বয়ী বলিয়! অভিহিত । এবং হেতৃতে অন্বয়ব্যাপ্তি জ্ঞান হইতে 
অনুমিতি হয়, সেই হেতুকে কেবলাম্বী বলে। আর যে হেতুটি কেবল 
ব্যতিরেকব্যাপ্তিবিশিষ হয় এবং যেখানে অন্বয়ব্যাপ্তি হয় না, সেইহেতু কেবল- 
ব্যতিরেকী বলিয়া! কথিত হয় । আর যেখানে উভয় প্রকার সহচারদর্শন দ্বার। 

যেহেতুটি অন্বয় ও ব্যতিরেকব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়, সেইহেতু অন্বয্নব্যতিরেকী বলিয়া 
কথিত হয়। অতএব যাহার সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় আছে তাহাকে অন্বয়- 

ব্যতিরেকী বলে। আর যাহার সপক্ষ নাই তাহাকে কেবলব্যতিরেকী বলে । 

কিন্ত ব্যাপ্তি হই প্রকার-_অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি। অস্বয়ব্যাপ্তির 

লক্ষগ বা স্বরূপ পূর্বেই কথিত হইয়াছে। এখন ব্যতিরেকব্যাপ্তির লক্ষণ 

বলিতেছেন-_হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের ব্যাপকীভূত যে সাধ্যাভাব, সেই 

অভাবের প্রতিযোগী-সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরপ্যই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। 

সুতরাং হেতুটি যদি সাধ্যাভাবের ব্যাপকীত্ৃত অভাবের প্রতিযোগী হয়, তাহা 
হইলে ব্যতিরে কব্যাপ্তি হয় । যথা--“পৃথিবী তদিতরভিন্ন! গন্ধবত্বাং” এখানে 

পাথিব পদার্থ পক্ষ, ইতরভেদ সাধ্যঃ, গন্ধবত্ব হেতু ॥ জলাদি আটটি দ্রব্য এবং 
গুণাদি-পাঁচটি পদার্থ ইহাদের একের সহিত অপরের ভেদ সমৃদায়ই ইতরভেদ 
শবের.অর্থ । এখানে যত্র যত্র সাধ্যাভাব তত্র ত্র হেত্বভাব--এইরূপ ব্যতিরেক 

সহচারদর্শন দ্বারা সাধ্যাভাবে হেত্বভাবের ব্যাপ্তিই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। যেখানে 

ইতরভেদের অভাব আছে, সেখানে হেতুগন্ধবত্বের অভাব থাকে। হেতুনিষ্ঠ 
সাধ্যাভাব - ব্যাপকীতৃত - অভাবপ্রতিযোশিত্বকে ব্যতিরেকব্যাপ্তি বলে 
॥ ১৪২-১৪৩ ॥ 

গীত্রিঘনিনি। অন্তুনার্ন হি দিদি ঈশভাললঘি-ঈ্ভঙ্যজিইন যল্নঘত্যবিইকিনীহালু | 

নঙ্গাবজিনহা: বঈপুভান্নতধী | অধা ঘতী$মিন: মঈবতাহিব্া্থী। ভরি অ্নতমন্ 
ভমিইযতলাহ্ শ্িঘর্যাতমূ। অনবূতনহা: ইনভত্যলিইক্জী | ঘখা দৃঘিনী হনইফ্যী 

লিবাব বন্থ্বততস্রাহিক্রাকী। গছ অন্তাহিঙ্গঘীহুহানহ্ত দুত্লনিহিন্ববলঘা লিহিন্ছল- 
ভ্াচঘললঃ ভ্রণহাত্সামানাহিলি । অনৃতঘহা-লিনহবীড্ঘ্মলিইজ্জী। যথা আঙ্থিনান, 

ঘৃদাহিত্বাহথী। জঙ্গ বঘহাত নহানভাইতিঘহাত। অভ্ত্হাইহ্য ভত্াহিলি। জহি 
হঘলিইকিজি তযতিইক্কভ্ঘামিক্বান' জ্ঞাংতামূ, ভহ্র' আলিইকভ্ামি নির্বক্তি-ন্তাগঘা- 

অআইলি। ভ্াযাখাত্রজ্যাণক্ষীমূন্লালানসলিঘীবিতলিজর্থ:। জঙ্গহবীভযমূ--ঘলু 

শরচজজল্টীন অহ্ত্রভ্পিজ' সলি ধন অক্জল্ঈীন ধীল হনিত ভ্যাণক্কলাযাহাজি, লত্তচ্মল্না- 
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অভিন্তজ-সমিবীযিলাবং-লভুল্মতিচিজাসানহলাক্বানানু জন্তাবল্নাতভ্ভিম-সলিষীতি- 
আকু-নজ্্দনিভিন্তজামানহত বিিজ্তিবিলি | হতখত্ব অল লিহীঘতালাহিবজজ্ীনিলহত- 
জ্যাঘক্ষব্ বাল্ঘাতল্মালাই ঘৃষ্কাল, লঙ্গবল্ঘাআান্রানাঈবলহলাতল্লামান: বিত্যতি । 
যঙ্গ লাহাতজ্যঘচ্ষল্মনিলবজ্যাঘকলা হল্ঘাদালহ্ত গার, লগ ত্র াহারযঘবন্মন- 
লহহ্মালান: বিজ্ঘলি, ভব হ্লালঘীল্যা নাল: | হন ধস ভীঁঘীল্জ্মল্ীল ছল সলি 
অযাবনতজ্নল্ঘন তন্বীত্যণিজ্কলা ঘৃষ্থাট, লঙ্গ অমীবাব্বল্থামসিল্িলল-সলিধীবিল্রাজ- 
অন্থঘমাবিন অন্ন ভঁঘীবাঘজ্মল্ঘালক্সিলন-সলিযীহিলরাক্-ছৃলাধান: ভিত্ঘলি। আগ ন্ম 
তযলিইক্কজ্মামিস ভ্বলিইন্কম্থাহবান জ্ঞাতঅমূ। ইন্থিন বত জ্যলিইকবছম্ঘাইজাল্য- 
ভযামিন যাক্কারি, লন্তু যতিইক্কতযামিক্লাননঘি কাহতমূ। যগ্গ ভ্যলিইকঘন্বাহাহ জ্যামি- 
সহত্নস তযনিইজ্ীত্তত্যবী | আাভযসঘিত্তিত্ ঘহাহান জালা নঙন্থান্ ঘৃথিনীলানভ্উ ইল 
আগঘল হলি অহনা 0৭৮৭-২৬২॥ 

ব্রৈবিধ্য ইত্যাদি । অনুমান তিনপ্রকার--কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও 
অন্বয়ব্যতিরেকী । তাহার মধ্যে যে অনৃমানে বিপক্ষাসত্ব অর্থ1ংনিশ্চিতসাধ্যাভাব- 
বিশিষ্টত্ব পক্ষে নাই তাহাকে কেবলান্বয়ী অনুমান কহে । যথা] “ঘটে। অভিধেয়ঃ 

প্রমেয়ত্বাং” ঘট অভিধেয়, খেহেতু উহা প্রমেয় ইত্যাদি। সেখানে সক 

পদার্থই অভিধেয় বলিয়া! বিপক্ষের অর্থাং নিশ্চিতসাধ্যাভাববিশিষ্ট বিপক্ষের 
অভাব আছে। নিশ্চিত-সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষের নাম সপক্ষ। যে অনুমানে 
সপক্ষ-_নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ নাই তাহাকে কেবলব্যতিরেকী অনুমান বলে। 

যথ] পৃথিবী পৃথিবীতরভিন্না, যেহেতু পৃথিবীতে গন্ধবত্ব আছে ইত্যাদি । সেখানে 
অনুমিতির পৃর্বেব পক্ষতৃত পৃথিবীতে পৃথিবীতর জলাদি ত্রয়োদশ পদার্থের 

ভেদরূপ-সাধ্যের নিশ্চয় নাই, বরঞ্চ পক্ষে পৃথিবীতে সাধ/সংশয় আছে, অতএব 

নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট সপক্ষের অভাব আছে। অর্থাং পৃথিবীতর জলাদি 

ত্রয়োদশ পদার্থের ভিন্নতাপৃথিবীতেই আছে, অন্তর কোথাও নাই। অতএব 

অন্য কোনবস্ত সপক্ষ হয় না। এখন অনুমিতির পূর্বের পক্ষতৃত পৃথিবীতে 
সাধ্যসংশয় থাকায় পৃথিবীও সপক্ষ হইতে পারিল না। যাহার সশক্ষ ও 

বিপক্ষ উভয় আছে, তাহাকে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান বলে । যেমন “বহমান 
গমাং” বহ্ছিসাধ্যক ধৃমহেতৃক ইত্যাদিস্থলে সপক্ষ মহানসাদি ও বিপক্ষ জল- 
হ্রদাদদি। যথাক্রমে নিশ্চিতবহ্থিবিশিষট ও নিশ্চিতবন্্যভাববিশিষ্ট হওয়ায় সপক্ষ 
ও, বিপক্ষ উভয়ই আছে। এইজন্ত ইহাকে অন্য়ব্যতিরেকী অনুমান কছে। 

তাহার মধ্যে কেবল ব্যতিরেক অনুমানস্থলে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ। 
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সেইজন্য গ্রন্থকার ব্যতিরেক ব্যপ্তিজ্ঞান নিরপণ করিতেছেন--“সাধ্যাভাব" 

ইত্যাদি গ্রস্থদ্ধারা। হেতুনিষ্ঠ সাধ্যাভাবব্যাপকীত্বত অভাবের প্রতিযোগিত্ব । 
এখানে এইরূপ বৃঝিতে হইবে--যে সম্বন্ধে যে ধর্মাবচ্ছিন্নের প্রতি যে সম্বন্ধে 

যেরূপে ব্যাপকতা গৃহীত হয় অর্থাং যংসম্বন্ধাবচ্ছিন্নষদ্ধর্মাবচ্ছিন্নব্যাপ্যতা 

নিরূপিত ব্যাপকতা গৃহীত হয়, তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা কৃ-তদ্ছন্মাবচ্ছিন্ন- 

অভাববত্তাজ্ঞান হইতে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ সেই ধর্মাবচ্ছিন্ন- 

অভাবের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়। এইরূপে যেখানে বিশেষণতাদি গন্ধাত্যত্তা- 

ভাবে ইতরত্ব-ব্যাপকতা গৃহীত হয়, সেখানে গন্ধাত্যন্তাভাব দ্বারা ইতরতেের 

অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হয়। কিন্তু যেখানে তাদাত্মযসম্বন্ধে গন্ধাভাবে ইতরের 

বপপকতা। গুহীত হয়, সেখানে তাদাত্মযসন্বদ্ধে ইতরের অভাব সিদ্ধ হয়। সেই 

অভাবের নাম অগ্ভোষ্যাঁভাব। ভাবার্থ এই যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের মত 

গ্রতিযোগীও অস্ত্োন্তাভাবের অভাবস্বরূপ বলিয়। অঙ্গীকৃত হয় । “পট নহে” 

এই অন্যোন্য!ভাব পটাতিরিক্ত সকল পদার্থে ব। সর্বত্র আছে, অতএব তাহার 

অভাব অর্থাৎ পটভেদাভাব পটেই যেমন থাকে, সেইরূপে পটত্বেও থাকে। 

অতএব সমনিয়ত বলিয়৷ পটভেদাভাব পট ও পটত্ব স্বরূপ । সেইরূপ তাদাত্ময 

সম্বন্ধে পট ও পটভেদাভাবস্বব্ূপ বলিয়। স্বীকৃত, যেহেতু তাদাত্ম)সন্বদ্ধে-পট 

পটেই থাকে । স্ৃতরাং পটস্ব ও ভাদাত্মাসম্বন্ধে পট এই উভয়ই পটভেদাভাব- 
স্বরূপ । প্রকৃতস্থলে পৃথিবীতে ইতরভেদ, এই উদাহরণে ইতরভেদাভাব 
ইতরত্ব ও ইতর এই উভয়েরই স্বরূপ বলিয়! গৃহীত হয়। সুতরাং মূলে 
বিশেষণতাদি-সম্বদ্ধে ইতরত্বব্যাপক ও তাদাত্ম্-সম্বন্ধে ইতরব্যাপক বলিয়। 

কথিত হইয়াছে। 

ব্যাপক ষে সম্বন্ধে পক্ষাদিতে থাকে ব৷ বৃত্তি করে, তাহাকে ব্যাপকতাব- 
চ্ছেদকসন্বন্ধ বলে এবং ব্যাপ্য যে সম্বন্ধে পক্ষাদিতে থাকে, তাহাকে ব্যাপ্যতা- 
বচ্ছেদর় সম্বন্ধে বলে। “পৃথিবীতরং গন্ধাভাববং ইতরত্বাং বা ইতরাৎ, এখানে 
গন্ধাভাব ব্যাপকঃ, ইতরত্ব বা ইতর ব্যাপ্য । এখানে ব্যাপক বিশেষণতা সম্বন্ধে 
আছে বলিয়া! ব্যাপকতাবচ্ছেদকসৃত্বন্ধ বিশেষণতা, ব্যাপ্য পক্ষে স্বরূপসম্বস্ধে 
আছে বলিয়। ব্যাপকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ স্বরূপ । বিশেষণত। ও স্বরূপ একই সম্বন্ধ । 
বিশেষণাদিসম্বক্ধে ইতরত্ব-ব্যাপকতা! শবের অর্থ__বিশেষণতাদিসম্বদ্ধাবচ্ছিল্প- 
ইতরত্ব-নিষ্ঠব্যাপাতানিরূপিত-ব্যাপ্যকতা | যেখানে ইতর ব্যাপ্য হইবে, সেখানে 

৪২২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ব্যাপ্যতাদাত্মাসন্বন্ধে পক্ষে থাকে বলিয় ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ তাদাত্ম্য। 

তাদাত্ম্যসন্বপ্ধে ইতরব্যাপকত! পদের অর্থ__তাদাকসম্বন্ধাবচ্ছিল্নইতরনিষ্ঠ 

ব্যাপ্যতানিরূপিতব্যাপকতা । 

এইবুপ যেখানে সংযোগসন্বন্ধে ধূমের প্রতি সংযোগসন্বন্ধে বহিচর ব্যাপকতা 
গৃহীত হয়, সেখানে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ বহগযভাব দ্বার জল- 

হদে সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ ধূমাভাব সিদ্ধ হয় । এবং ব্যতিরেকি- 
অনুমানস্থলে ব্যতিরে কব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি ব্যতিরেকসহচারজ্ঞান অর্থাৎ যত্র যত্ 

সাধ্যাভাব তত্র তত্র হেত্বাভাব ইত্যকারক সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের সামানাধি- 

করণ্যজ্ঞান কারণ। কিস্তুকোন কোন নৈয়ায়িক বলেন-_-ব্যতিরে কসহচার- 

জ্ঞান হইতে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানই উৎপন্ন হয়, ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির 

কারণ নহে । যেখানে ব্যতিরেক-সহচারজ্ঞান হইতে ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, 

সেখানে অনুমানকে ব্যতিরেকি অনুমান বলে । যাহার! ব্যতিরেক-সহচারজ্ঞান 

হইতে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় এই কথা বলেন। ত্তাহাদের মতে ব্যতিরেকি- 

অনুমানস্থলেও অন্বয়ব্যাপ্তি হয়। ' অন্বয্ব্যাপ্তিস্থলে সাধ্যজ্ঞানের আবশ্যক 

করে। কিন্তু ব্যতিরেকি অনুমান অপ্রসিদ্ধ সাধ্যক অর্থাৎ “পৃথিব্যামিতরভেদ” 

ইত্যাদিস্থলে ইতরভেদকে না জানিয়া কেবল ইতরত্ব বা ইতরপদার্থকে 

জানিলেই অনুমিতি হইতে পারে । কিন্ত এস্থলেও অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান স্বীকৃত 

হইলে “ইতরভেদ” সাধ্যের জ্ঞান আবশ্যক | সেই জ্ঞান কীভাবে হইবে £ এই 

আশঙ্কা বারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-“সাধ্যপ্রসিদ্ধিস্ত” ইতি । প্রথমতঃ 

সাধ্য ইতরভেদের জ্ঞান ঘটপটাদিতে হইবে, পরে উহা! অনুমান দ্বার! 

পৃথিবীত্বাবচ্ছেদে সাধিত হয় । এই কথা বলিয়া! থাকেন ॥ ১৪২-১৪৩ ॥ 

পঘাঘলিহল লহ সলাঘাল্নংমিজ্সবী | 
্লিইন্দম্যানিভুঘা নলবিবাঘান্ি জা হল: 0:৮৮ 

এখন মীমাংসকের] অর্থাপত্ি নামক পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার করেন। 

অর্থাপতি শবের দ্বার! প্রমাণের ফল ও প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় । যেমন প্রত্যক্ষ 

শব দ্বার ব্যুংপতিভেদে প্রত্যক্ষগ্রমা ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ বোধিত হয় । সেইরূপ 

অর্থাপত্তি শব ও ব্যুংপতিভেদে প্রমা ও প্রমাণের জ্ঞান উৎপাদন করে। 

অর্থস্য আপতিঃ এরূপ ব্যুংপতি স্বীকৃত হইলে অর্থাপতি শবের দ্বারা একবিধ 
যথার্থজ্ঞান বোধিত হয় বা উৎপন্ন হয়। আর অর্থস্য আপত্তিঃ যতঃ--এরূপ 
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ব্যুংপতি স্বীকৃত হইলে অর্থাপতিশবন্বায়া এক প্রকার প্রমাণ বোধিত ব1 

জ্ঞাপিত হয়। এখানে আপত্তি শবের অর্থ-_কল্পনা | দেবদত্ত নামক ব্যক্তির 

রোগশূন্ত কায়িকস্থুলতা আছে। সুস্থ দেবদত পীনতনু অথচ সবিশেষ 
বথার্থ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে দেবদত্ত দিবসে ভোজন 
করে না। “পীলোদেবদতে! দিবা ন ভুগতে” এই বিষয় যদি নিজে প্রত্যক্ষ 
কর। যায় বা! আগ্তজনের নিকট হইতে অবগত হওয়] যায়; তাহ! হইলে 

সেব্যক্তি দেবদত্শরীরের পীনত্বের উপপত্বির জন্য রাত্রিভোজন কল্সন! 

করিবে । এই রাত্রিভোজন প্রতাক্ষাদি প্রমাণের দ্বার! প্রমাণিত হয় না। কিন্তু 

অর্থাপতি দ্বার! প্রমাণিত হয় । অতএব অর্থাপত্তি নামক পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার 

করিতে হইবে । রাত্রিভোজন পীনত্বের উপপাদক এবং পীনত্ব উপপাদ্য । 

উপপাদ্যের জ্ঞান করণ এবং উপপাদকের জ্ঞান ফল। যেবস্ত ব্যতীত যে বস্ত 

অনুৎপন্ন হয়, সেই বস্ত সেই বস্তর উপপাদক | রাত্রিভোজন ব্যতীত পীনত্ব 

অনুপপন্ন হয়, স্বতরাং রাত্রিভোজন পীনত্বের উপপাদক। যেব্যক্তি দিবসে 

ভোজন করে না, রাত্রিভোজনব্যতীত তাহার পীনত্ব অনৃৎপর় হয় বলিয়। 

রাত্রিভোজন পীনত্বের উপপাদক হয়। দ্িবাভোজনহীন দেবদতের পীনতের 

জ্ঞান অর্থাপত্তি প্রমাণ। রাত্রিভোজনের জ্ঞান প্রম!। এতাদৃশ বিজাতীয় প্রমা 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ রাত্রিভোজনের সহিত 

প্রমাণকারী অপর ব্যক্তির চক্ষরিজ্রিয়সন্নিকর্ষ হয় না। র্াত্রিভোজন ব্যাপ্য 
হেতুতে পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানরূপ পরামর্শের অবিদ্যমানকালে উৎপন্ন এতাদ্বশ 
বিজাতীয় প্রম। অনুমিতি বলিয়া পরিগণিত হয় না। সাদৃশজ্ঞানের ও অতি- 
দেশবাক্যস্থতির বিরহকালে উৎপন্ন তাদ্বশ বিজাতীয় প্রমা উপমিতি বলিয়াও 

গণ্য হয় না। “পীনোদেবদত্ে। দিবা ন ভুঙ কে” এইবাক্যে রাত্রিভোজন- 

বোধক পদের অভাব থাকায় তাদ্ুশ প্রমা শাববোধ বলিয়াও স্বীকৃত হয়'না। 
বহুকাল যাবং রাত্রিভোজনই বহুদিন যাবং দিবসে অতুক্ত দেবদত্ের উপপাদক 
বলিয়া তাদৃশ রাত্রিভোজনেরই কল্পনা করিতে হয় এই অর্থাপতি প্রমাণের 
সাহায্যে। ৃ 

এখন নৈয়ায়িক বলিতেছেন--ব্যতিরেকব্যাপ্ডিজ্ঞান অবলম্বনে অনুমান 

প্রমাণের দ্বারাই রাত্রিভোজনজ্ঞানরূপ প্রম! উৎপন্ন হয় । অতএব অর্থাপতি 
নামে প্রমাণান্তর স্বীকারে প্রয়োজন নাই। র্াাত্রিভোজন কল্পনারূপ প্রষা 
অনুমিতির স্বরূপ । যেহেতু “দেবদত্তঃ রাতে! ভঙ.কে দিব! অস্তুঙ্জানত্বে সতি 

৪২৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবল্ী 



পীনত্বাং" ইত্যকারক অনুমানের দ্বারাই রাত্রিভোজন কল্পনা অনুমিতিস্বরূপ 

হয়। এই অনুমানে দেবদত্ত পক্ষ, রাত্রিভোজন সাধ্য, দিবসভোজনাভাব- 

বিশিষপীনত্ব হেতু । “যঃ রাতে ন তৃঙ্ক্তে স দিবা অভ্ভুঞ্জানঃ ন পীন£” অর্থাং 
ষে ব্যক্তি রাত্রিভোজন করে না, সেব্যক্তি দিবসে ভোজন না! করিলে পীন 

হয় না এইরূপ রাত্রিভোজনাভাবরূপ সাধ্যাভাবের সহিত দিবসভোজনাভাব- 

বিশিষ্ট পীনত্বাভাবের ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞান দ্বারা রাতিভোজনের অনুমিতি 
হয়। অতএব এইভাবে পূর্ববকথিত বা স্বীকৃত প্রমাণ চতুষ্টয়ের মধ্যে অনুমান 
প্রমাণের দ্বারা যদি উক্তস্থলে উপপত্তি হয়, তখন অতিরিক্ত অর্থাপতি নামে 
প্রমাণ স্বীকার নিথ্প্রয়োজন ব। নিরর্থক ॥ ১৪৪ ॥ 

অখাঘজিহিনি। অধাঘতি সলাআল্নং ঈল্বন লল্ঘল্তী । লখাছি অঙ্গ ইহা 

হালবর্মজীঘিত ভষীলি:হাজাহ্তধাল, আমিনী গুহাালত্ব দব্হ্যান্লঘলমূ, লস হানতর্ম- 

জীবিনী ম্হাততন অহ্িঃঘহবলিলা অস্ত্রঘঘল্নদিলি নিত জ্বী হলি । লহ্চযন্ত্র- 

লাদন আলাখ্বরলান্নন্ঘব। অশান্থি-_-যল আতিক হিঃঅ-ৃহলাল্ণভহ- 
হাযেত মৃষ্থীলমূ, লঙ্গাল্যলহবিভী জাযনানাঘা ঘ্হতততত্রাথাহ লি অংলনন্তরদিলী- 
আন্বব। তর" ঘীলী ইন্রহ্ভী হিতা ল ধু নবী হুব্সাহী ঘীনহস লীঅনল্মাচ্ঘতলানযন্াহ 

নীঅনমিন্তী হি্বামীজনতাথ হাঙ্গিনীজল ভ্িচ্যলীলি। জমানসম্হাংান্ুনমিক€লাহ্- 
স্্দল্পী5দি ল সনাগাল্অতনূ। ন্িস্বান্ুঘভমনহ্আাহ্বালহস হন্ুনী হালাক্হআন্ডততানু, 
সব্যহাবলম্। কান্ত ইন্তুতি তত অঙগাচ্ন্তুজ্মাল্অহাইহাতযনঘখা | ঘন লচ্তাদি ল 

সনাআাল্ননু, লহ্সা: অস্ক ল-সাহুক্ক-হাজহ্-হলাহক্কততল ভিত হিত্লহাীভততাভভ্হ 
ঘ্নাল্লমানানূ। বস ন ল্যাচযাহিনসহ জঙ্গান্তুলিলিইলিলি ॥৭৬৬। 

কেহ কেহ অর্থাং কোন কোন মীমাংসক অর্থাপতিকে প্রমাণাস্তর বলিয়া 

স্বীকার করেন। তাহাদের আশয়-যেখানে দেবদত্ের শতবর্ষজীবিত্ব 

জোতিঃশান্ত্র হইতে পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ দ্বারা জীবিত 

দেবদত্তের গৃহে অনুপস্থিতি অবগত হওয়1 গিয়াছে। সেখানে শতবর্ষজীবী 
দেবদত্তের গৃহে অবিদ্যমানতা, গৃহের বাহিরে বিদ্যমানত] ব্যতীত উপপন্ন বা 

সিদ্ধ হয় না বলিয়া বহিঃসত্ব অর্থাৎ গৃহের বাহিরে বিদ্যমানতা কঞ্সনা করা 

হয়। এইরূপ অন্যথা অনুপপত্তিকে অর্থাপত্তি কহে অর্থাং যে পদার্থ ব্যতিরেকে 

যাহা উপপন্ন হয় না, সেই অনুপপদ্তমান পদার্থ দ্বারা তাহার উপপাদক 
*শমর্থের যে কল্পনারূপ জ্ঞান তাহারই নাম অর্থাপতি। এখন নৈয়ায়িকগণ 
বলেন-_অর্জাপতির প্রয়োজন অনুমান প্রমাণ দ্বার! সিদ্ধ হয় বলিয়া উহাকে 
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আর অতিরিক্ত প্রমাপরূপে স্বীকার ইহ্টবন্ত নহে । উহাদের আশায় এইরূপ-_ 
যেখানে জীবিত্বের সহিত বহিঃসত্ব ও গৃহসত্ব এই দুই এর অস্যতরের ব্যাপ্যতা 

গৃহীত হয়, অর্থাং জীবিত ব্যক্তি গৃহের বাহিরে থাকিবে অথবা! গৃহে থাকিবে 

ইত্যাকারক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান যেখানে হয়, সেখানে অন্যতরের সিদ্ধাত্মক 

অনুমিতি উৎপন্ন হইলে পর অর্থাং দেবদত্ত যখন জীবিত তখন তিনি গৃহে 

আছেন অথব! গৃহের বাহিরে আছেন এরূপ জ্ঞান হইলে পর গৃহে বিদ্যমানতার 

বাধবশতঃ গৃহের বাহিরে বিদ্যমানতণ অনুমিতির বিষয় হয় । এইনূপ “পীনো। 

দেবদতে! দিবা ন ভূঙ-ক্তে” স্কুল শরীর দেব্দত দিবাভাগ্ে ভোজন করেন ন1। 

ইত্যাদিস্থলে পীনত্বের ব' স্বৌল্যের ভোজন ব্যাপ্যতা জ্ঞান হইতে ভোজনের 
অনুমিতি হইলে অর্থাং যেখানে যেখানে পীনতা পরিলক্ষিত হয়, সেইখানে 

সেইখানেই উহ! ভোজনজন্য বলিয়! অবগত হওয়া! যায়। অতএব স্থুলতা 
জ্ঞান হইতে “দেবদত্ত ভোজন করেন” ইহ] সিদ্ধ হইলে পর দিবাভোজনের 

বাধ হওয়ায় অর্থাং দেবদত্ত যখন দ্রিবাভে!জন করেন না, তখন তিনি নিশ্চয়ই 

রাত্রিভোজী এইভাবে রাত্রিভোজন সিদ্ধ হয় বা উপপন্ন হয়। 

অভাবের প্রত্যক্ষ অনুভব সিদ্ধ বলিয়া অনুপলম্ত - অনুপলব্ধি অর্থাং 
উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষের অভাবও অতিরিক্ত গ্রমাণ নহে। কেহ কেহ অভাব 

প্রত্যক্ষের নিমিত্ত অনুপলভ্ভ অর্থাং উপলব্ধির অভাবকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার 
করেন। যেমন এখানে ঘটের উপলব্ধি ব' প্রত্যক্ষ হইতেছে না, সুতরাং ঘট নাই 
ইহা! অনুভবসিদ্ধ হইল । 

আরও অনুপলস্ত যদি অজ্ঞাত হইয়া! অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়, 

তাহ। হইলে এ অভাবজ্ঞান জ্ঞানাকরণক বলিয়া! উহার প্রত্যক্ষত্ব সিদ্ধ হয়। 

আর যদি অনুপলস্ত জ্ঞাত হইয়1 কারণ হয়, তাহা হইলে উপলস্ভাভাবও অভাব 

পদার্থ বলিয়৷ এ অভাব প্রত্যক্ষের জন্য অপর অনুপলস্তের অপেক্ষা করিতে 
হইবে । এবং দ্বিতীয় অনুপলভ্ও অভাব পদার্থ বলিয়া তাহার জ্ঞানের জন্য 
তৃতীয় অনুপলস্ভের আবশ্যক । এইভাবে অনবস্থা দোষ হইয় পড়ে। 

এইরূপ চেহ্টাও অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। কারণ সঙ্কেত গ্রাহক শকের 

্মারকত্ববশতঃ লিপ্যাদি সমশীলত্বহেতব উহাকে শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা 
যাইতে পারে অর্থাং যেমন লিপিদর্শনে সাঙ্কেতিক শব্দাদির ম্মরণ হয়, সেইরূপ 

চেষ্টা হইতেও চেষ্টা গ্রাহক শকের ম্মরণ হয় বলিয়া চেষ্টাকে শক প্রমাণের 
অন্তর্গত স্বীকার করিতে হইবে । আর যেখানে চেফা হইতে ব্যাপ্তি প্রভৃতির 

৪২৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



জ্ঞন হয়, সেখানে অনুমিতি হইবে । স্বৃতরাং উহা! অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়। 
সিদ্ধ বা পরিগণিত হয় ন1 ॥ ১৪৪ ॥ 

স্জল্তু অনবাঈৰ ক্কাঙ্য ঘল্মজ জল্যটী । 
অঘজ্পীজন্থ ভু ভ্যান্ সলিষুত বিবজাম্ ॥২৬খ। 

লিন কব ভু ইভ্ভ্ঞা অজ্ালাইন আমবী। 
ইল্লা নু অ্ুষামী ভনাতিীঘামতলঘী্হি 1২৮ 

স্বখ সমস্ত জগতেরই বা সকল ব্যক্তিরই অভিলযিত বস্ত। ধর্ম হইতে 

সুখের উৎপত্তি হয় এবং অধর্থ হইতে দুঃখের উতপতি হয়। দুঃখ সহদয় 

ব্যক্তিদিগের প্রতিকূল বা অনভিলধিত বস্তভ। নির্দুঃখত্ব অর্থাং দুঃখাভাব ও 
সুখের ইচ্ছা, সখ ও দুঃখাভাবের জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় । ই্টসাধনত। জ্ঞান 
থাকিলেই কিন্তু সুখ ও দুঃখাভাবের উপায় বিষয়ে ইচ্ছা! উৎপন্ন হয়। 

ভ্তভনিজঘঘনি-_স্তুজ তত হলি । ভ্ঞাম্যলধিভনিললিঘয: । অজদতীলি। ঘচ্মিল 
ভজন ক্কার্ম-্যাংতপান হত: । হ্ত্ লিকণযলি-অঘলীলিনি। অনল 

হব্নিন ক্কাযখন্তাহঘালান হতমগ: । সলিন্কুবদিলি | :ব্অততগ্বানা ইত ভল্মনাঁ হন্বামানিক্ধ- 
ঈনজিময হযখ: ॥৭৬এ। 

হচভানিজদযলি-_নিহ্.ত্ত ছলি। ছচন্ভাছ্ি জিলিনা-_ছলিঘঘিআী-তঘায- 
নিম্মঘিতীন্ন । দত তত ভ্তর্ৰ হুংবামালহন্ঘ । লস তিস্তা সলিগ্জন্ধজান কাহআমূ। 

অলঘ্ন ভবন: পুমা: লমতলি | অজু স্ার্ণ অলু হলনতিলবিচ্ঘবী অ ভলল: ভ্তহনাখ ছলি 
শজ্তহ্বগান। হলইভভালঘীলজ্ভানিম্ব্যতত দ্দকিনী5খবঃ | ভদাধিভ্ভাঁ সলীচ্ভকানললা- 

হ্বাল ক্ঞাহতালূ ॥৭৬€।। 

সুখ নিরূপণ করিতেছেন_সুখং তু ইতি গ্রন্থদ্বারা। কাম্য শব্দের অর্থ 
অভিল!ষের বিষয় । ধর্ম দ্বারা ইতি। ধর্ম্ত্বূপে ধর্ম সুখত্বাবচ্ছিম্নের অর্থাং 
সৃখমাত্রের প্রতি কারণ । এতাণৃশ কার্য্যকারণভাববশতঃই ধর্ম হইতে সখ উৎপন্ন 
হয়। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। দুঃখ নিরূপণ করিতেছেন--অধশ্ম দ্বারা ইতি। 

অধর্শাত্বরূপে অধর্ম দুঃখত্বাবচ্ছিন্নের--দুঃখমাজের গ্রতি কারণ। এইনপ কাধ্য- 

কারপভাবহেতু অধর্্ম হইতে হঃখের উৎপত্ি হয়। ইহাই ভাবার্থ । প্রতিকূল 

ইতি। দুঃংখত্বরূপে ছুঃখের জ্ঞান হইতেই দুঃখ সকল ব্যক্তির স্বাভাবিক দ্বেষের 

বিষয় হয় । ইহাই ভাৎপর্য্যার্থ ॥ ১৪৫ ॥ 

ইচ্ছা নিরূপণ করিতেছেন- নির্ঘঃখত্ব ইতি। ইচ্ছা! ছুই গ্রকার--ফল- 

গুণনিরূপণম্ ৪২৭ 



বিষয়িণী ও উপায়বিষয়িণী । ফল হইল সৃখ ও দুঃখাভাব। তাহার মধ্যে 

ফলজ্ঞান ফলেচ্ছার প্রতি কারণ। অতএব ফলেচ্ছার প্রতি ফলজ্ঞান কারণ 

বলিয়া স্বখ ও দৃঃখাভাবরূপ স্বতঃপুরুষার্থ সম্ভব হয়। কারণ সুখ পদার্থ কীদৃশ 

তাহা অবগত হওয়ার পর স্বরৃতিত্বরূপে উহ! আমার--ইষ্ট অর্থাং আমার 

উহ! হউক্ এরূপ যে ইস্টসাধনতাজ্ঞান, সেই ই্টসাধনতাজ্ঞানের ইচ্ছার বিষয় 

সুখ পদার্থ হইল স্বতঃ পুরুতার্থ ইহাই পুরুষার্থের লক্ষণ। ইতরেচ্ছানধীন- 
ইচ্ছাবিষয়ত্বই পুরুষার্থত্ব ইহাই ফলিতার্থ অর্থাৎ যাহা অন্য ইর্ছার অনধীন যে 
ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার বিষয়ই পুরুতার্থ। উপায়েচ্ছাস্থলে উপায়বিষয়ক ইচ্ছ। 
ফলেচ্ছাধীন হয় অর্থাং উপায় দ্বার! ফল সাধন হইবে এইজন্য উপায়েচ্ছ। হয়, 

অতএব উপায় পুরুষার্থ নহে । (19 1806170. 165616 20 ০৮০০% ০? ০65 

09176) উপায়েচ্ছার প্রতি ইইসাধনতাজ্ঞান কারণ ॥ ১৪৬ ॥ 

লিন্দিঘা ক্কলিজাচ্ঘতল-সন্কাইজজভ্ঞা লন ঘা লনবৃ। 
বন্রন্ত: ৃবিআাচ্ঘ-জানলনদবিমনিক্ 1৫৬৩ 
নলনুত্িষইনুললললি: জবাব সলিনল্নিন্ধা । 
বহইবুলবু জু ইত ষত্সছিল্ললী 18৫1 
ত্রিোছলবানুত্তিমবিনূ অহন জ্কাতালু। 
সম্থতিম্ন লিন্বৃতিগ্ন খা আননন্কাংতামু 11৫। 

কৃতিসাধ্যত্ব প্রকার যে ইচ্ছ৷ অর্থাং কৃতিসাধ্য যে ক্রিয়া তদ্বিষয়িণী ইচ্ছাকে 

চিকীর্যা বলে । কৃতিসাধ্যতা অর্থাং করিতে পারা যায় এরপ জ্ঞান ও ইফ- 

সাধনতাজ্ঞান সেই চিকীর্যার প্রতি কারণ। অত্যন্ত অনিষঁজনক জ্ঞান 

&ঁ চিকীর্যার প্রতিবন্ধক । কাহারও মতে অত্যন্ত অনিষ্টের অজনক জ্ঞান 

চিকীর্ষার কারণ। অনিষ্ট সাধনতাজ্ঞান বা অনিষ্টজনকতাজ্ঞান দ্বেষের 

কারণ। প্রযত় তিন প্রকার-_প্রবৃতি, নিবৃতি ও জীবনযোনি বা জীবনকারণ, 

এই কথা তান্ত্রিকগণ বলেন ॥ ১৪৭-১৪৯ ॥ 

শ্বিক্ষীর্লি | ছ্ুলিভ্তাজ্যত্রক্াহিঙ্জা স্কুলিঘাধ্যনি্ধিতীভ্ভা ম্বিকীনাঁ। নাক 

দ্ুতা ভ্বাঘযাদীজি শহ্ত্ুললানত। ন্িষ্ীনা মলি জুবিআাজ্যলান্বান দিজ্ঘোঘললাহবালস্ম 

জ্ঞাজমু। অস্ন্তবিতি। অন্ত শ্বচ্জাবী ভুলিভাচযলাঙ্কানাঘালালল ছিষ্ধীঘা |২৬৩॥ 
অভন্রহিলি। অভলহ্লিজ্আোছনলা হা।ন অঙ্গ সলিনল্থক্ষন্। জবী লগ্তনিম্-্মৃকাল্ন- 

শীজন ন দ্থিকীনাঁ । অভহত্র ন: সবিষল্দক্ষ ছল । লহ্ষন্রলি। অভনত্নিচভ্া- 

৪২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কাস্সিকাবলী 



অনজ্চজঙ্কান কামিজ: | [ জব্যন্থিনব ছলি। হুলিআাত্যলাক্ানাহিমনী অজমহ্- 
নিজ্ভভাঘ্বললাহানযুন্যহর অভবহিচ্ছজেলক্মহ়্ান লিলাঘি ্থিক্ধীঘামা নিভকা্াাত্ 

ক্ত্রন্দি-্দন ইব্সভলহী হৃহিল: ] ॥৭৬৫।। ভর্থ লিঘঘলি- লিচ্তঘাখনবীনি | ভ্ঘ্ী- 
ঘাঅতিঅয্ক তন সলি অকত্হপ্রিচ্হঘাখনলাঙ্ধাল জ্ঞাততলিতখ: । অন্ততরবিচ্তাঘনলা- 

স্ানস্ব সলিঝল্নকমূ, বল লাল্লাহীঘন্ধ হ-ব্জলকী ঘাক্কানী ল তথ: | সথল' দিত্বঘঘলি-_ 
সন্থজিহিলি। সন্ভজি-নিগ্থুজিজীব্লঘীনিনহান্ সবল ভিন হত: ॥৭৬ৎ। 

চিকীর্যা নিরূপণ করিতেছেন-_চিকীর্ষ! ইত্যাদি গ্রন্থ ছার] । “পাক আমার 

কৃতি-_যত্ব ব৷ চেফী সাধ্য হউক্” ইত্যাকারিক] কৃতিসাধ্যত্ব প্রকারিকা । কৃতি- 

সাধ্য বিষয়িণী ইচ্ছার নাম চিকীর্ষী। যেহেতু কৃতি-_যড় ব৷ চেষ্টা ছার! পাক 
সম্পন্ন করিতেছি এরূপ অনুভব হয়। অর্থাৎ “পাক আমার যত্ব বা চেষ্টা সাধ্য 

হউক্” এই ইচ্ছায় পাক বিশেস্ত হইয়াছে এবং কৃতিসাধ্যত্ব প্রকার হইয়াছে । 

জ্ঞান ও বিষয়তার পরস্পর সম্বন্ধ হইল নিরূপ্য-নিরূপক ভাব । জ্ঞানে প্রকার 

ও ইচ্ছায় প্রকার ইত্যাদি স্থলে সপ্তমীর অর্থ নিরূপিতত্ব, কিস্ত অধিকরণত্ব নহে। 

চিকীর্ষার প্রতি কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান ও ইফ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ। তদ্ধেতু ইতি । 

অতএব অর্থাং চিকীর্যার প্রতি কৃতিসাধ্যতার বা চেহ্টাজন্যতার জ্ঞান কারণরূপে 
স্বীকৃত হওয়ায় বৃষ্টি প্রভৃতিতে কৃতিসাধ্যতা বা চেষ্টাজন্যতা৷ জ্ঞানের অভাব 

থাকায় চিকীর্ষা হয় না। বলবদ্ দ্বিষ্ট ইতি। অত্যন্ত অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান 

অর্থাং “ইহ হইতে ভয়ানক অনিষ্ট হইতে পারে” ইত্যাকারক বলগবান্ অনিষ্ট- 

জনকজ্ঞান চিকীর্যার প্রতিবন্ধক । এই নিমিত্ত মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজনে 
অত্যন্ত অনিষউজনক রোগ, স্বত্যু প্রভৃতি হইতে পারে বলিয্না উহাতে চিকীর্া 
হয় না। কেহ কেহ বলেন--বলবান্ ছেষ চিকীর্ষার প্রতিবন্ধক, অত্যন্ত 

অনিষ্টের জনক জ্ঞান চিকীর্ষার প্রতিবন্ধক নহে । তদহেতুত্ব ইতি। অত্যন্ত 
অনিষ্টের অজনকতা জ্ঞান চিকীর্যার কারণ। [ কাহারও মতে ইতি । কৃতি- 

সাধ্যতা জ্ঞানাদিবিশিষ্ট বা! চেফটাজন্তত। জ্ঞানাদিবিশিষ্ট ও অত্যন্ত অনিষ্ট 

সাধনতাজ্ঞানশৃন্ত ব্যক্তির অত্যন্ত অনিষ্ট জনকত্বজ্ঞান ব্যতীতও চিকীর্যাতে 
বিলম্ব না হওয়ায় “কাহারও” এই মতে অস্থরস প্রদগিত হইয়াছে । যদি বলবান্্ 
অনিষ্টের অজনকজ্ঞান চিকীর্ধার কারণ হইত, তাহা হইলে উক্তস্থলে চিকীর্ষ 
হইত না, যেহেতু তাদৃশ জ্ঞান সেখানে নাই। 

ছ্বেষ নিরূপণ করিতেছেন--দ্বিউসাধনতা ইতি। দুঃখের উপায় বা 

প্রযোজকবিষয়ক ছেষের প্রতি বলবদ্দ্বিষসাধনতাজ্ঞান কারণ। বলবান্ 
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ইহ্টসাধনতার জ্ঞান দ্বেষের প্রতি প্রতিবন্ধক । অতএব নাস্তরীয়ক অর্থাং 

মধ্যবর্তী দুঃখের কারণীভূত পাকাদিতে দ্বেষ অর্থাং অপ্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয় 

না। অর্থাং অন্ন-পাকাদিক্রিয়া বহি নিকটে অবস্থানাদিবশতঃ ক্লেশাদির 

জনক, অতএব উক্ত পাকাদিক্রিয়! দ্বেষের বিষয় হইলেও উক্ত পাকক্রিয়াজন্য 

ভাবি অন্নাদি ভোজনরূপ বলবান্ ইফ্টবস্ত বলিয়া নান্তরীয়ক অর্থাং পাক- 

ক্রিয়ার মধ্যস্থিতকালে বর্তমান ক্রেশাদি দুঃখরূপে অনুভূত বা গণ্য না হওয়ায় 
সাধারণ ব্যক্তি পাবক্রিয়াতে প্রবৃত হন। প্রধত় নিরূপণ করিতেছেন-_ 

প্রবৃতি ইতি । প্রবৃত্তি, নিবৃতি ও জীবনযোনি বা জীবনকারণ যত্ব-(168] 

6207) (ষে যত্তদ্বার! শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহাকে জীবনযোনি 
বলে) ভেদে প্রযত্ত তিন প্রকার ॥ ১৪৭-১৪৯ ॥ 

হর সমলঙ্গনিভ্ঘ লাল্লিন: অহিিহালমূ । 

লিন্ীনাক্কুিআাচগ্র্-জানলবিহলঘা 1৫০1 
ওলাহালভ ললাচ্ঘহী স্বলী অল মন্ । 
লিনুলিভ্তু সনব্ হু নানু ন্রি্াঘললাঘিন: 05৫ 
মলী আননমীলিভলু অন্নহাবীল্দিযী মন । 
হাতীই সাঘাঘন্াং ন্ধাগ অন্সন্ধীভিবমূ ॥৫৭৭। 

প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি যত্রভেদে প্রযত্ত তিন প্রকার। এই কথা 

তান্ত্রিকগণ বলিয়৷ থাকেন । চিকীর্ষা, কৃতিসাধ্যত। জ্ঞান অর্থাং ইহা আমার 

চেষ্টা ব! যত্ব সাধ্য এরূপ জ্ঞান, ইফ্টসাধনতা অর্থাৎ ইহা দ্বারা আমার 
অভিলযিত বস্ত সাধন হইতে পারে এরূপ জ্ঞানও উপাদানকারণের--সমবায়্ি- 

কারণের প্রত্যক্ষ ইহার। প্রবৃতির প্রতি জনক । নিবৃতির প্রতি দ্বেষ ও দ্বিহ্ট- 

সাধনতাজ্ঞান কারণ। জীবনযোনি যত্র সর্ববদ] অতীক্ত্রিয় অর্থাং বাহোত্র্িয়- 

সমুহের প্রত্যক্ষ যোগ্য বন্ত নহে এবং উহা! শরীরে স্থাস প্রস্থাসরূপ প্রাপসঞ্চারের 
কারণ বলিয়! কীতিত। 751017%1091) 01) 1056 92017 19 90818870116 
11)10081) 15910179010]. 

যদি করিবার ইচ্ছা! থাকে এবং “ইহা করিতে পারা যায় ও ইহা! করিলে 

অভিলযিত বস্ত লাভ হইবে” এবপ জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সাধারণ ব্যক্তি 

কাধ্যে প্রবৃত হয়, অন্যথা প্রবৃত হয় না এইজন্য চিকীর্যাদি পদার্থসমৃহ প্রবৃতির 
প্রতি কারণ বলিয়। কথিত হইয়াছে। যে বিষয়ে দ্বেষ থাকে, এবং “এই 
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পদার্থটি অনিষ্টের জনক” এরূপ জ্ঞান থাকে, সেই বিষয় ব। পদার্থ হষ্টতে সাধারণ 

ব্যক্তি নিবৃত্ত হয় । এইজন্য নিবৃত্তির প্রতি দ্বেষ ও দ্বি্টসাধনতাজ্ঞান কারণ বলিয়া 

স্বীকৃত হইয়াছে । শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণসঞ্চারের কারণ বলিয়! তৃতীয় 

যত জীবনের যোনি অর্থাং কারণ এই কথা বল! হইয়াছে ॥ ১৫০-১৫২॥ 
্থিষ্ীর্থনি । নগ্তুতিঘভঘু্ধালনমীজলাহী অততরহ্নিজ্যান্তুধল্ঘিবন ন্থিজ্জীঘপাত্রা্ল 

সন্থভিবিলিশাল: ৷ ছুলি-ভ্রাত্যলাহ্মালাহিনিহ অভবহুলিচ্ানন্ত্ৰন্ঘিতহ্বাননঘি ভ্নলন্গা- 
ল্রযত্যলিইক্কাঞ্যাম্ সন্কলী জহ্জলিতণি অন্ট্তি। জ্ঞাণলাহাল সত্পক্ষলিলিঘুহম: | 

লখাহি হ্বালহ্ম [স্বানন ] সন্বলী জললীযাযাঁ ছিষ্ঠীম্বালিহিক্ঞ' লাহিলনহ্ি। ঝান্ন 

স্কলিভা্যলাহ্বালবাষ্চযা, ইন্ছতাযাঃ হনগকাহ-সঙ্কাক্কর্বী-আগসকণিযলাল্ | ছিন্ষীঘা হ্থি 

স্ধনিআাধ্ঘতত সকাহ্বিভভা | লস জ্কলিঘাঞ্যত্ত সকাহহ্মনূসক্জাহক স্বান লিক্কীমাঁঘা, 

শ্রহু্াহা ন্ব সন্ভলী ইত্ত:ঃ। (ল্যামলর্ল ভৃম্বযলি ) ল তত হচ্জঝাঘললাম়ানল নস ইন্ত:, 

ক্লঅআাঘব5ণি ন্বল্রনজ্ভভালযনাহী সম্ভার: | লন্তু জুত্মবাধ্মনানান সলিনল্ঘক্ষদিলি 
ন্লল। ল্নান্বাণাহাা চ্কুলিবাযলাহানহ্ পুস্থুতান্। ল ন্ব লঘীহদি ইন্তুতপরমূ, 

বীহ্লাল্। লন্ু লল্মব5দি [তত লমাধিকমবী5দি ] সগ্ত্রতিম-ঁঘুকাল্ললীজল শত্- 

অল্হন ন্ম সম্ভযাণভি:, জাহ্যলাস্বানহ্ জংতাহিলি লন । লহ সতর্জীলাল-্ুফসনব, 
ভললিহীনআশ্রলাসলিঘল্মালজল্য জ্াঙ্লা হ্বালহস সতীন্ফতানু। কতা ছি নাক্ষযালাহী 

ক্জানলাভননিহীমআলূ, আল ভতঘহ্ সলর্ীকত্ুবত্ণং | ললহন্্ নতত্রহ্লিচ্ভালবুল্নি- 

ক্লা্য-আাঘনলান্বানিন ভ্ঞাঙ্ঘলাম্মালমূ, ললহন্ব সন্নিঃ। নৃমহন্ব শীজন ল দনর্জব, 

লহানী' জ্ঞাললাযা: ঘুহমলিহীমগতত্রাধান্ানু। লিহ নন হাঁন্াহিক ঘুভমনিহীমআামূ, 
বন হাঁন্থাবিষ্বানাঘীলগ্কুলিবা্যলাহ্মালাল্ লসসন্তলি: | লন্তু রহুধহ্বযা ভাঘঈল মবতশর- 
নিচজালন্ুল্মীচ্ঘোনলা-লিনঘন্-ক্কাহ্ণলাঙ্ীলনননত ইন্তুললভ্ত, অজন্নিচ্ভালত্ত- 

ন্বতিঘিতলত্ব হজ্ভীনুঘলিনাল্নহীবকন্ত:ব্তাঘি্্:ভ্রাঅনজ্দর অভ্র অলিময হু-ভ্রাজলক্কত্ 
নলিল্ল। হচ্ঞাঘনত্র-্লি-ভাভযত্বঘাস্তঘণজ্ স্বান্তুনহালযংআানূ। ভাঞ্য-ামন- 

₹্রতীনিবীমিতআান। অভিজুত্ঞ ছি ভাচ্যততর বিজুবন্ ভাঘনলূ। লন্তক্ষদজীলচ্ষহা 

বিভ্ুনজিভুত্ব হ্াঘবী, লংনানূ জ্ঞাবনহান্ুনঘয গ্বাযল ছলি। লত। ভ্াঘনন অক্তনহ্- 

বিচ্ভালন্তুজল্মীচ্ভাঘনহী অলি ্ুলিভাখ্যলাধ়ানহস ঙ্গ হত্ত্তান। ল ম্বভাধযতম- 

ভ্াঘনত্রঘীনিহান:, অন্থা ক্কহা থিতু ভ্বাধ্মতত্র-ত্বাঘনতল্বমীহনিবীঘাইক্কহা ভাচ্ঘত-স্তাঘল- 
কতরধীহন্্ গ্বানানু। নর্বীনাভত মহ ভ্ুলিঘাছ্ঘমিলি হাল ল সননীক্চমূ, অলাবাবী লহ 

ফাতুনহ্মঘংলাত্ ) দ্িল্ত্র ঘাহছাজ এত ঘঃ সলিত্বাছঘ যহ্হ্ভ। লাহোত্ব হবহয সলি- 
তলার লস দলনবী, উনীহ্নকানত্স অজ্যাছনলা ফ্ালঘলহবহূতক্ছব্তালন্: ঘাক্ধ: ভ্ুলি- 
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ভ্বাচব্আাহোহমাহলিলি চলিন্বল্ায নাঈী দন্ত হত্ান্ত্:ঃ। ভল্ল। ভ্বকভ্ঘিলক 
ভিৎণাহি-সনুলী বীনন দ্ধানীক্ক হাহিলা ভ্রপীবাৰী মম লহ্নালানু। হহল্্য বীষ্ঘদ্- 
ইহানীলনিচ্ভআাঘনকতাহি স্বার্ন দললীক্ষদূ। বীন আালিতীঘ্হাতখী আভত ল সম্ভজি:, 
লহানী' কুলিভাহ্যতলাস্ালান্ত। ঘৃ্ততৃমহন্ব নীঅন ল দনর্াঁতী, লবার্দীনিজ্্বো নকলা" 
হ্ালানু। সবনতী নব বাঘব্শিলন্ঘিলী নিমাহিহাতী, লহান্নী' অভতনহ্লিচ্ভালভ্তুলন্থিতত- 

্বানান্। ল ন্বাব্রিজ্কআবকহঘাললল-হার্ত্রনাহি-সন্ুতী কর্ণ অভন্রহনিচ্ঞানত্ুলন্থিত্র- 

বৃতিনন্োধলততহ্বানাহিনি নাভতমূ। ওনুকহু-হাযাহিনা লহকবামনতার্ণী-লিহী- 

ঘ্বালানু। নুচ্জ্যবী নত স্ুলিঘাধ্যলাস্বালাখাতাল্ন ছিক্ঠীনা-সন্তী, ক্রিল্ত্ ইচ্ছআামনলা- 

হ্বানাহিচ্গামাললূ। ছুলিষন্্ সন্ভিকনা নীষক্ঘা। বীন জীতলযীলিযংলআাঞ্ত সাগ- 

ঘস্বন্চ অত্বাই নল সন্ভলি | হস সন্বলন্কতন্তান্তুবীঘাহ লিইত্ঘীচ্ভন্বাম্বলতলাহিক্কলম্রাপু: | 

ইত্খস্ব লিম্জিলা যজীন হতাহী ঘ্স ক ন গ.যবী, লখাদি কলা তত জজয়েতী। আত 
অন্থতঃ অধ্যাজঘান্ধীতযাহী ইচ্ান্তন্ঘতী সনৃঘি কমু । ল ম্যাশুতা হিক ঈ্কাভীক্তাহি- 
সংঘলাযামানী না ক্নতলিলি ল্রাহ্ঘমূ। নশ্বান্বলি ক্কাঘদ লিভযংলন্থালাদৃতীঃ, 

ক্জাননামান ন্থাক্কাতআাঘলিহন্ব। হৃত্স্ম অল দতস্.লি আনাশ্নবাহদাললিলিনিল্ন। 

সহুজা্সান্তাহী নিত্য লনিলিদ্ধকজীহিন খহঘী্সাজ' ্কাম্যত্ত-লদিজিন্যংঘীহিম 
নিত্যন-ক্কাযরলবীতদি অপিবীঘান্। ল ্ব জ্ঞানলাঘাবওক্কাতঘানছি, সিক্কাতবান- 

নাতাহালরি্ব কামলা-অল্লাভ্বীল চ্ষজ্ঘনানূ। লন্ত্ু নহ্নবীলিলদ্ধাত্ঘরাহ্বানাত সম্লিহিলি 

ভ্নলনি, হনচ্তাঘনব্লমিহা লাহহাক্ষাত্যনাহ়ান-অহম আমি সনুনহভকলনান্। 

যদি ঘ্ভাঘু" দ্দকমিলি, লহদি ল, কামলালান5চ্চাংআননবীজ্যানু। ক্কাদনাচ্কণর 
কলাখনাহিক দনীন হাঙ্সিবসল্যাঘাব ভজচযলামূ, অল্যথা সমৃততন্তুঘ্ঘণ: । বীদান্তন- 
ঘটি সত্যনাযহ্সাল্মী নল্মল্ত্ী । 

যখান্থি--“ছায ঈন্দিত্ঘাজব্য স্ুবিত্জ সন্বহাবী। 
অন্তত্র্ণি খা ন্বাল্মী সত্ঘলাঘহ্ৰ নল্ঘবী ॥৮ 

হন্মা  “লথ্যান্ুদানর বস্তু অল হাতিল ল্ললা:। 

নিছুলদাঘাকবী যাল্নি লঙ্কাতীক্কমলালযমূ ॥ 
তুশদৃ-_ “হযাব্হহ. গা ঘিতৃ্ন: সীলিনালসথনূ,॥ 
হি সীতঘাল্মকদীন ঘক্তদতত্ত । ন দ্ঘ ছিভুদীনি: কখন চ্যঘিক্কতআংআাহিত্ি 

আাভযমূ। অযাগ্সাজ্াহালিজ ভষ্ইফযততন্রষল্্ীলন দুতজনকতেহ সন্ত দজযনান। জল- 
হনীক্জদ্-_হাজবহালফজসন্তুতানক্ষহীগুন্হল্যা ছলি। দিনৃতআাঁ গত তত হতহ্য 

ভববাহিক্ত, ঘানচ্নিত্য-লদিশিকষান্ততালত্ আাদাজ্যন: হন্্যাজলক্লানু। ঘজ্ভাদুত্মথি' 

৪৩২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সন্থতিহত্য ল বুনি, নহি লন্ জন্ত:ভ্াাজলনূ হল: ভুনা :, ন ছা লত্ব্বাথলমূ। 

সত্যনাতান্তর্ঘলী জর সম্ভজিবিলি দ্নূ। হতখ--অখা ছি নিই কৃতি দঘলাযাজাল- 

বিবি লহনান শ্রহৃদান:। ঘন সত্যঘাযানালহয অত ভ্ত'ব্বসাধনালন্ভন শ্রহলাই 
শ্রহবাত্র হলি যানহীনন্তা ঘাআকাহ্আাজাযা হ্তস্সাবানাঘ সংঘঘি সতন্মংঘান। চ্ঘীল 
মাবহিন্লংআদি হুংব্বসাধামালইন্রঘনিলি। লস ন কতজ' অহবিহিতি্গ তিষ্ঘঘ হয 
নলখল্িঘ:) ছচ্তম্রাঘনজাধাজহ জ্ুলিভাঘততানান্রহর সম আমবিত্রনহাবততাহিলি 
লন । লঙ্গ মাঘাহিচ্ত্বানতত ভৃলিজাধ্যতম্ম নল বিত্য, ছিল্ত্ব অভত্বক্নিচ্তা- 
নন্তপ্ঘিললাগ লহুমাঅহন্ ললা আন । আগ্ললা অভতনহৃনিচ্ভানত্ুবন্ঘিি তি হাচ্ইচ্ত- 
ভাথলতন শনি দ্বিবাজ্ঘর্ণ শিখ", লহলানহন্ঘ লা মীম্ঘলানী শিহিস্ঠামামী 

লিহীচঘতলি লিহীঘগানা শরি্সা্ঘলি। লল্তু হনিনামিদ্বংনু অজবীতানী জখ অভতরহ- 
নিচতানন্ুষল্নিকলনখঃ, হহীলহয মহ্জান্তুজজাদাহহয হিত্বাষিন নহকমাখনবঘানু। ন 
্ব বাক্স নিম্ঘ হলি শান্ডযমূ। আবিন্থাই দাযহিন্মশীঘইহাল। ল ন্য মহআান্- 
কুক্ত্যাদানান যহি ভিতা, উহা জ্কৃবাজ্ঞাহহ্য হুদ হন্য ছিভাক্ততালিগাতিতলাজ- 

অহাঘাল্ন লহঘী আহ্দশঘতনাঘলিহন্ীলি নান্অমূ। লহজীছহযক্কত্রংযানি নিহীম্রাতআালু। 

অল্তীহুহবন্ক-হামলা বান্ম-ছলল্সাঙ্কাথকয তু আান্ঘলিক সাযহিদ্ঘিলমিলিত্্স । হ্ইীনলাহলায 

আহেহালাহকতবিন লিহীদআালু.। অলঘত ক্ধাহথীনহআাহাখ' ছুলহানদুজাইবঘি ন ছ্থিঘাল্রমূ। 

ল ন্ ন্বাহ্াল্নহআহঘন হ্থি ছিত্ান্খ, হবীনভন্তু ন খা, ছিল্ত্ু লঅল্যাঘৃজ্ঘনিলি শ্রান্যমূ। 

বতযাঘাবীন ঙ্গাঙ্কাণী লন [জ্ঞঘহ্দত্যা মর ছিভাতত্রানাঘতী: । ঈদ্ছিন্ তু হনভ্য জা 
গত লন নহআমূ। বন হবনজল্ম ব্বত্ৃ-বাঘালাহিকঘা ছ্রিবা অজিম্বাঘেহাখহ্ভম দম 

নাঘজনক্কতরদূ । অল: হধীনক্য ই থাঘাজলক্কত5ণি অঙ্গিলণাণ সলিঝল্ঘাঘ অল্লী 

ল মলর্তল্ল হহ্যাষ্ুঃ। আন্মাম্মা্ত্ি আমামিসাযী শিখ: । দাক্ষ হুমা হত্াহ্থী 

আস্া হিকবন্জানা শ্িঅলভিভিক্ক.নাসহবক্ভাআান্সিতত, ভাঘঘাদু। হ্লত্ব হলাাজ্ঞানী 

যজববযান্থী যাষ: হ্বাক্যানন্ুলিঘ্বাত্ষণা আহ্ীচ্ত হত্যখ: । বলহম্যাত্বিহ্তুরিনচ্ত- 
্রাঘনতাবিক্ষদন্তুনা সবমতী। দ্বতজসহাজার্থী লহলানাজ সবর্লধী। ঘল্ ঈই 
ঘাবধবত্থ নাঙ্তুইলি, ল সবি “লিথিইজ আানহ্যার্থ ছল ঈ.মি্তুনাত্মি ুনীবী লাললূ।” ল 
দ্য রহ তথ, ছদিবক্ষজাহাহ্জিহবাঘতল্ত কন 'হনহজহবীত সলীঘলালতানু। 

ঞ্ল্থা ভন্থর্লীনানত্ হনু'কতাঘলী; | তসীঘ ক'হনংজনব্ীলি মহ, উষউভদি 
“ভল্হাবি অঙ্বিং লহনাহিগ্তযাছিক্লু'ভহমনতজীত | ত্র “সলিদজ্ক্ত্রত শশা 
.লিহল্ঘা তিশীঘত” ছত্যণি পচ্তজ্যনূ । “হজঘকনুইে অথানাল, অহী থীলহত্নথা ঘ্বুহা। 

ছিলাহিঙদছিতজ্যজ্জা: জ্দ্লাহীডয ল জ্ঞাৎকা:” ॥ ছলি শত লহতব ভ্ত্ুমিনান্ন। লন 

গুপনিরূপণম্ ৪৩৩ 
ব, বি./ভাঘাপরিষ্েউদ/৩৭-২৮ 



ঘীহখঘত্ন সদাহিত্মলাহ্সানাত্য হযাহিলি প্াতঘম্। নিত্বজ্মসত্ঘন লিঙ্থীঘতানু। 

আলত্ন দ্ুকমাল্লহভ্য অসদাহিভচ্মলাজ্স জণিভাইহঘি কন অভ্হয । কিস্ব অ্ানা- 
ঈলানিব্বব্বভয অহঘলাতাতানু ভলহাঁ অন্অল্হভ্য অভ্তযালিতলিলি অধীণ: ॥২এ০। 

তথাহালকখলি । ভঘাহালকন অলনাহিজ্ঞাতোভতাধ্যহ্ী' দহযহা' দনৃভী জ্ঞাংজলিলি । 

লিগ্থতিহিলি ল্লিচ্ঝোশললাগ্বালহয লিগ্লি দলিঅনন্ভবলল্নঘ-তযলিইক্কা+্মালঘাহিল- 

নিলিলান: ॥২এ২॥ যন হুলি। জীত্রনঘীলিঘলী যানজীমনলন্ত্ব্নবি, ঘ ন্বালীল্রিয:ঃ | 

লঙ্গ সমাঘালান্ব-_হাতীহ ছুলি। সাঘাজস্তাতী হ্থি অধিক্ষন্াঘ্বাহি: সঘলজা্ন: | হতশ্স্ত 

সাতানত্বাহ অতভ্য সযললাধ্যান্ুদানান সব্সহাদযলনাঘাজাীন্রিযহযলবিত্তিঃ। 
ঘ হৃ্ন জীমনঘালিরবল. ॥২এ২॥ 

চিকীর্ষা ইতি। মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্নভোজনাদিতে অত্যন্ত অনিষ্ট 
কারণতা আছে বলিয়। চিকীর্যার অভাবহেতু প্রবৃত্তি হয় ন।। ইহাই ভাবার্থ। 

কৃতিসাধ্যতা জ্ঞানাদির মত বলবান্ অনিষ্ট রোগ, স্বৃত্যু প্রভৃতির অজনকত্বজ্ঞানও 
স্বতন্ত্র অন্বয় এবং বাতিরেকব্যাণ্তি দ্বার! প্রবৃতির প্রতি কারণ হয় । স্বতন্ত্র অন্বয় 

ব্যতিরেক পদার্থ এইবূপ--তৎসত্বে তৎসত্বা, তদসত্ব্বে তদসত্ব! অর্থা বলবদনিষ্ট- 

জনকত্বজ্ঞান থাকিলে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় আর উক্তজ্ঞান না থাকিলে প্রবৃতি 

উৎপন্ন হয় না। এই কথা কেহ কেহ বলেন। গুরু প্রভাকরদিগের মতে-_ 

কার্য্যতাজ্ঞান অর্থাংকৃতিসাধ্যতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির কারণ ॥ তাহ] এইরূপ--প্রবৃতি 

উৎপাদনে কাধ্যতাজ্ঞানের চিকীর্ষ। ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ অপেক্ষিত নাই 

অর্থাং কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান ব] কার্য্যতাজ্ঞান চিকীর্যাকে অপেক্ষা করিয়। বা দ্বার 
করিয়। প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয় ॥। সেই চিকীর্ষ1 কৃতিসাধ্যতাজ্ঞন হইতে উৎপন্ন 

হয়, যেহেতু ইচ্ছা স্বপ্রকার-প্রকারকজ্ঞানসাধ্য ( জন্য ) এইরূপ নিয়ম আছে। 

স্বপদের দ্বার। ইচ্ছ। গৃহীত হয়, ইচ্ছার প্রকার কৃতিসাধ্যত্ব, ততপ্রকারক অর্থাৎ 

কৃতিসাধ্যতাপ্রকারকজ্ঞান চিকীর্যাতে আছে । কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারক ইচ্ছার নাম 

চিকীর্ষ। | সেই ইচ্ছাংশে কৃতিসাধ্যত্ব প্রকার আছে। অত্তএব তত্প্রকারক 

অর্থাং কৃতিসাধত্ব-প্রকারক জ্ঞান যে ইচ্ছা ব! চিকীর্য সেই চিকীর্ার প্রতি 

কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান সাক্ষাদ্ সম্বন্ধে ও উক্ত জ্ঞান চিকীর্যাদ্বারা ( পর়ন্পর] সম্বন্ধে ) 

প্রবৃতির প্রতি কারণ হয়। নৈয়ার়িকেরা বলেন--ইফ্টসাধনতাঙ্ঞান প্রবৃতির 

প্রতি কারণ। এই নৈয়ায়িক মত খণ্ডন করিতেছেন--ননু ইত্যাপিতরস্থ হবার! । 
কিন্ত ইসাধনতার জ্ঞান প্রবৃত্ির প্রতি কারণ নহে। প্রবৃত্তির প্রাতি ইন 
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সাধনতার জ্ঞান কারণরূপে স্বীকৃত হইলে কৃতির বা চেষ্টার অসাধ্য চক্রমগুলের 

আহরণাদিতে প্রবৃতির আপত্তি হয় । যদি বল ফৃতির অসাধ্যত জ্ঞান প্রবৃতির 

প্রতিবন্ধক। একথ] বলিতে পার না। যেহেতু কৃতির অসাধ্যতাজ্ঞান 

প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হইলে প্রতিবন্ধকাভাব অর্থাং কৃতিসাধ্যতা 

জ্ঞানাভাবের প্রবৃতির প্রতি কারণত্বাপত্তি। কিন্তু তদপেক্ষা কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের 

কারপত্ব স্বীকারে লাঘব হয় বলিয়! কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ 

বলিয়৷ স্বীকৃত হয়। যদি বল তাদৃশ প্রতিবন্ধকাভাব ও কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান 

এই উভয়ই কারণ হউকৃ। এরূপ কথাও বলা যায় না। যেহেতু গৌরব দোষ 

হয়। [« 
নৈয়ায়িকের আশঙ্কা যদি প্রবৃত্তির প্রতি কৃতিসাধাতাজ্ঞানের কারণতা 

স্বীকার কর! যায়, তাহা হইলে তোমার মতে মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্নের 

ভোজনে এবং চৈত্যবন্দনে অর্থাং পথের পার্মবস্থিত বৃক্ষপুজনে প্রবৃত্তির আপত্তি 

হয়। যেহেতু সেখানে কৃতিসাধ্যতাজ্ৰান আছে। এরূপ আশঙ্কা করিতে 

পারা যায় না। কারণ প্রবৃত্তির প্রতি কেবল কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান কারণ 

নহে, কিন্তু স্ববিশেষণবতী প্রতিসন্ধানজন্ক কার্য)ত জ্ঞানই প্রবর্তক। অর্থাং 

এখানে স্বপদের দ্বার! প্রবর্তমান পুরুষ গৃহীত হইবে, কাম্যকণ্ম পাক 

যাগাদিতে পুরুষ বিষয়ে কামনা করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হন। অতএব 

কামনা পৃরুষের বিশেষণ, প্রতিসন্ধান শবের অর্থ-_জ্ঞান প্রবর্তমান পুরুষের 
বিশেষণীভূত কামনা জ্ঞানজন্য ষে কার্যযতা জ্ঞান তাহাই প্রবর্তভক। পুরুষের 
বিষয় স্বর্গাদি ফল, তাহার সাধন পাকষাগাদি, অতএব সেই বিশেষণবত্ব-অর্থাং 

কামনা স্ববিষয়সাধনত্বসন্থদ্ধে পাক যাগাদিতে থাকে, এ বিশেষণবত্তুজ্ঞানজন্তয 

যে কাধ্যতাজ্ঞান তাহাই কার্ষে/র প্রবর্তক । “পাক যাগাদি আমার কৃতিসাধ্য” 

যেহেতু “উহা! আমার কৃতি বা চেষ্টা ব্যতীত হয় না ও আমায় ইফ্সাধন” 
এরূপ অনুমান কর] হয়। এই অনুমানে কৃতিসাধ্যের জ্ঞান, হেতুর ঘটকীভূত 
স্ববিশেষণবত্ব অর্থাৎ - ইন্টসাধনতাভ্ঞানজন্য হইয়াছে । অতএব এখানে 

স্ববিশেষণবত্বাজ্ঞানজন্তকাধ্যতাজ্ঞান থাকায় প্রবৃতির উৎপতি হয়। মধু 

ও বিষ মিশ্রিত অন্ভোজনস্থলে তাদৃশ অল্মভোজন পুরুষের ই্$ নহে বলিয়া 
তদ্ধিষয়ক কামন! পুরুষের বিশেষণ হয় না॥ অতএব স্ববিশেষণবন্থাজ্ঞানজন্য- 
কাধ্যতাঙ্ঞান ন৷ থাকায় প্রবৃতির উদয় হয় না । এখন আশঙ্কার বিষয় এই যে 

মধু-অংশে এবং অল্লাংশে ইইউসাধনভাজ্ঞান আছে, অতএব প্রবৃত্তির উৎপত্তি 
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হইতে পারে। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--সবিশেষণবস্বা -প্রতিসন্ধ নাংশে 

বলবদনিষ্টাননৃবস্ধিত্ববিষয় কত্ববিশেষণরূপে সঙন্গিবিষট করিতে হইবে । 
গুরুমতে কাম্য ও নিত্য এই উভয়বিধ কর্ণস্থলে প্রবৃতির প্রতি বলবদ- 

নিষাননৃবস্কীষসাধনতা ও নিত্য কর্ণস্থলে শৌচাদি এই উভয়ের অন্যতর যে 
লিঙ্গ, তাহার প্রতিসন্ধান - জ্ঞানজন্কার্য্যতান্ঞান প্রবর্তক, এইরূপ কাধ্য- 

কারণভাব বলিতে হইবে । অতএব উহা অপেক্ষা বলবদনিষ্টাননৃবন্ধীষ্ট- 
সাধনত্ব-সমানাধিকরণকৃতিপাধত্বজ্ঞানের নৈয়ায়িক কথিত কারণতার লাঘব 

আছে। পূর্বেবাক্ত সবিশেষণবত্বা-্ঞান-জন্য-কার্য্যতাজ্ঞানেরই প্রবর্তকত্ব স্বীকার 

করা স্বায় । যেহেতু কাম্য পাকষাগাদিস্থলে কামনা “দ্ব” এর অর্থাৎ প্রবর্তমান 

পৃরুষের বিশেষণ অর্থাং স্বাভিলধিত ধর্ম-_“কাম্য-যাগাদিস্থলে কামনাবং 
পুরুষ-কর্তব্যোযাগঃ” এরূপ অর্থ বোধিত হয় বলিয়া কামনা! হুইল পুরুষের 
বিশেষণ । তাহার পর বলবান্ অনিষ্টের অজনক কাম্যের সাধনতাজ্ঞান হইতে 

কাধ্যতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর প্রবৃত্তির উৎপতি হয়। তৃপ্ত ব্যক্তি 

ভোজনে প্রবৃত হয় না। কারণ সেখানে পুরুষ তৃপ্তিকাম নহে বলিয়! কামন৷ 

পুরুষের বিশেষণ হয় নাই। এবং “ভোজন আমার কৃতিসাধ্য, যেহেতু উহা 

আমার কৃতি বা চেষ্টা ব্যতীত হয় না” এবং “উহা! আমার ইফ্টসাধন” এরূপ 
অনুমান হয় না। * 

নিত্যকর্শস্থলে শৌচাদি পুরুষের বিশেষখ-_“নিত্যসন্ধযার্চনাদি আমার 
কৃতিসাধ্য, যেহেতু আমি ব্রাক্গণ ও আমার তং তৎকালীন শান্ত্রবিহিত শৌচ 
আছে" এরূপ অনুমান হয় । এই নিমিত্ত শৌচাদিজ্ঞানজন্য কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান 
হইতে সেখানে নিত্যকন্মে প্রবৃতি উৎপন্ন হয় । আশঙ্কা--“যদি বল বলবান্ 

অনিষ্টের অঞ্জনক ইফ্টদাধনতাজ্ঞানজন্য কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানাপেক্ষ! লাঘববশতঃ 

বলবান্ অনিষ্টের অজনক ইফ্টসাধনতাবিষয়ক কাধ্যতাজ্ঞানের প্রবৃতির প্রতি 

কাঙ্মণত্বাপতি, নিয়মাদিধটিত জন্তত্বাপেক্ষ! বিষয়ত্বের লাঘব আছে। নান্তরীয়ক 

একের অর্থ-_মধ্যবর্তী, কোন ইফ্টবন্ত সাধন করিতে হইলে সেই সাধনকালীন 
ফল লাতের পূর্ববর্তী দুঃখসমূহ ইঞ্টাংপত্তিসাধ্য নাত্তরীয়ক দুঃখ বলিয়] কথিত 

হয় যেমন পাকাদিস্থলে অগ্নি প্রন্থলন ও কান্ঠাদির আহরণ, ঘট্টন, অবতরণাদি 
জন্য দুংখসমূহ । বলবান্ অনিষ্টের অননুবদ্ধিত্ব শবের অর্থ-_ইফ্টোৎপতির 
নাত্তরীয়ক দুঃখ অপেক্ষা! অধিক হৃঃখের অজনকত্ব, অথবা বলবদ্ ছ্েষবিষয়ক 

ঘুঃখের অজনকত্ব |” এরূপ নৈয়ায়িকের আশঙ্কায় প্রতাকরের উততয়- এরূপ 
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বলা যায় না। যেহেতু ই্উসাধনভার ও কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান এককালে উৎপর 

হয় না। কারণ এ উভয়জ্ঞানের পরম্পরবিরোধ আছে, যেহেতু অসিদ্ধ বস্তুই 
সাধ্য হয় এবং প্রসিদ্ধ বস্ত সাধন হয়। যেহেতু এক ব্যক্তির একটি পদার্থের 
এককালে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে পারে না। সেইহেতু কালভেছে 

উভয়ের জ্ঞান হয়। অর্থাৎ আশঙ্কিত নৈয়ায়িক মতকে প্রভাকার খণ্ডন 

করিতেছেন-_-“ইফ্টসাধনত্বও কৃতিসাধ্যত্বের যৃগপদ্ জ্ঞান অশক্য” ইত্যাদি 

গ্রন্থ দ্বারা । অসিদ্ধ--যেমন পচ্যমান অন্নাদির সাধ্যত্ব অর্থাৎ কৃতিসাধ্যত্ব, 

আর সিদ্ধ--যেমন পক অন্নাদির সাধনত্ব অর্থাৎ ই সাধনত্ব আছে। একই 

অন্নাদির যুগপৎ সিদ্ধত্ব ও অসিদ্বত্ব জ্ঞান হয় না। এখন নৈয়ারিক স্বাভিপ্রায় 
প্রকাশ করিতেছেন--“মৈবং” এরূপ বলিতে পার না। কারণ লাঘববশতঃ 

বলবান্ অনিষ্টের অজনক যে ইষ্ট, সেই ইফসাধনতাবিশিষ্ট কৃতি-সাধ্যত। 
জ্ঞানের প্রবৃত্তির প্রতি কারণতা স্বীকার করা যায়। এখানে সাধাত্ব ও 

সাধনত্বের পরস্পর বিরোধ নাই। কারণ ভিন্ন ভিন্ন কালীন সাধ্যত্ব ও 

সাধনত্বের বিরোধ না থাকায় এক সময়ে সাধ্যত্ব ও সাধনত্বের জ্ঞান উংপল্ন 

হইতে পারে। কিস্তু গ্রভাকর মতাবলম্বী নবোরা বলেন--“আমার ইহা 

কৃতিসাধ্য” এরূপ জ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ ব৷ প্রবর্তক নহে, যেহেতু অনাগত 
অর্থাৎ ভবিষ্ং পাকার্দি বিষয়ে কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান সম্ভব হয় না। অর্থাং 

তাদৃশস্থলে সামান্যলক্ষপ! অস্বীকারবশতঃ পাকত্বকেতৃর চরম পাকে ব্যভিচার- 
হেতু ভবিষ্যং পাকের অনুমান দ্বারা অসম্ভব হয় বলির। তদ্ধিশেস্যক কৃতিসাধ্যতা 

প্রকারকজ্ঞানোংপত্তিও সম্ভব হয় না। কিন্তু যে পুরুষের যেরূপ কৃতিসাধ্য 

পরিদৃষী হয়, নিজেরও সেইরূপ সামগ্রীমত্ব নিশ্চয় করিয়া! সেই বিষয়ে সেই 
পুরুষ প্রবৃত্ত হয়। এরূপ জ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলিয়া অন্নকাম, 

অযসসাধনতাজ্ঞানবিশিষ্ট ও অল্ননির্ববাহক উপকরণবিশিষ এরূপ নিশ্চয়াত্মক 

জ্ঞান করিয়া পুরুষ পাকে প্রবৃত্ত হয় এই কথা বলেন। গ্রন্থকার স্বাভিমত 

প্রকাশ করিতেছেন--“তন্ন”গ তাহা সঙ্গত নহে । কারণ স্থচিস্তিত-গ্রস্থরচনাদি 

প্রবৃত্তি বা যৌবনকালে কামের আতিশয্যবশতঃ সম্ভোগ প্রবৃতিতে যাদৃশ 
ব্যক্তির সেরূপ কৃতিসাধ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে, আমাতেও সেইরূপ সামগ্রীমত্ত 

আছে এরূপ নিশ্চয়াত্মক--উদ্বোধক জ্ঞানের অভাব আছে । অর্থাং যেখানে 

নিজে কোন গ্রস্থাদি রচন! কর! যার, সেইখানে সেই গ্রন্থ সেই রচয়িতার পূর্ষেব 

আর কোন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হয় নাই, এরূপ সম্ভোগাদিস্থলেও তুলামুক্তি 
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দ্বার] দৃষ্ট পূর্ববত্ধ না থাকায় প্রবৃতির অনুপপত্ি হয় । এখানে এরুপ বুঝিতে 
হইবে-__ইদনীন্তন ইষ্টসাধনতাদি জ্ঞান চিকীর্য! দ্বার] গুনৃত্তির প্রতি কারণ বা! 
প্রবর্তক হয়। এইজন্য ভাবি যৌবরাজ্য লাভে বালকের প্রবৃতি হয় না। 
কারণ “যৌবরাজ্য লাভ আমার কৃতিসাধ্য” এরূপ কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান বালকের 

তংকালে না থাকায় উহাতে বালকের প্রবৃত্তির উদয় হয় না। এইরূপ তৃপ্ত 

ব্যক্তির ভোজনে প্রবৃতি হয় না। যেহেতু সে সময়ে “ভোজন আমার ইট 

সাধন” এতাদ্বশ ইফ্টসাধনতাজ্ঞান বালকের নাই । ক্রোধ দ্বার! দ্বষিতচিত্ত- 
ধক্তির বিষাদি ভক্ষণে প্রবৃতি হয়, কারণ সে ব্যক্তি সে সময়ে স্বত্যুকে বলবান্ 

অনিষ্টের অজনক বলিয়া মনে করে । 
যদি বল আস্তিক রুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির অগম্যা স্ত্রীগমন ও শক্র বধাদির 

প্রবৃত্তিস্থলে বলবান্ অনিষ্টের অজনক বোধ কেমন করিয়। উৎপন্ন হয় ? যেহেতু 
সেই পুরুষের সেই সেই কর্মের নরক সাধনত্ব জ্ঞান আছে । এরূপ বলিতে 

পার না। কারণ সে সময়ে উতৎ্কট রোগাদি দ্বারা সে ব্যক্তির নরকসাধনত্ব- 

বোধ তিরোহিত হয় । কিন্তু বৃষ্টি প্রভৃতিতে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের অভাববশতঃ 

চিকির্যা ও প্রবৃতি হয় ন।। কিন্তু ই্সাধনতাজ্ঞান হইতে কেবল বৃষ্টি হউক্ 

এরূপ ইচ্ছামাত্রই উৎপন্ন হয়। কৃতি শবের অর্থ-_ প্রবৃত্তি বা চেষ্টা-_স্বেচ্ছাধীন 

কৃতি (৬০111121 6016) তজ্জন্য জীবনযোনি যত্রসাধ্য প্রাণ, অপান গ্রন্ভৃতি 

পঞ্চবাম়ু সঞ্চার বিষয়ে প্রবৃতি হয় না, যেহেতু উহ! প্রবৃত্তিরূপ] কৃতি দ্বার! সাধ্য 

নহে। এইরূপ ইঞ্টসাধনতাজ্ঞানের প্রবর্তকত্বানুরোধবশতঃ বিধি বাক্যেরও 

ইঞ্টসাধনত্বাদিই অর্থ । বিধি বাক্যসকল প্রবর্তক হওয়ায় যে কারণে প্রবৃত্তি 

হয়, সেই বিধিবাক্যসমুহও সেই সেই কারণের সৃচক বলিয়! “বিশ্বাজিং য্জ করা 
উচিত” প্রভৃতি যে সকল বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি কথিত হয় নাই, সেখানেও স্বর্গ 

ফলরূপে কল্পিত হইবে । যদি বঙ্গ “অহরহ সন্ধ্যা উপাসন। কর] উচিত প্রভাতি- 

স্থলে ইফফল উৎপন্ন হয় না অথচ কেমন করিয়। গ্রবৃতির উদয় হয়? সন্ধ্যা 
বন্দনাদি নিত্যকর্্ম হইতে কোন পুণ্য উৎপন্ন হয় না। যদ্দি বল অর্থবাদ 
বাক্যগময ব্রল্পলোকাদি ব৷ প্রত্যয়াভারই ফলরূপে কক্সিত হয়। একথা বলিতে 

পার না। যেহেতু সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকম্ম ফলের সাধন বা কারণ হইলে 

উক্ত নিত্যকর্ম্নের কামনাজন্থত্বহেতু নিত্যত্বহানির আপতি হয়। আর যদি 
সন্ধ্যাবন্গনাদি নিত্যকর্মে কোন ফল কামন। বা কলেচ্ছা নাই এই কথা বল, 

তাহা হইলে নিত্যকর্দের অকরণের আপতি হয়। এইরূপে নিত্যকর্ের 
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নিক্ষলত্বের সিদ্ধি হইলে যে নিত্যবর্শস্থলে ফলঙ্রতি আছে, তাহ সেখানে 

অর্থবাদমাত্র অর্থাং ফলজ্রতির নিরর্৫থকত্ব শঙ্কায় অর্থবাদরূপে স্ততিমাত্রে 

পর্যযবসান। এরূপ কথাও বলা যায় না। কারণ সৃর্যযাদিগ্রহণনিমিত্তক- 
শ্রাদ্ধাদিতে নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্বের মত অর্থাং গ্রহণশ্রাদ্ধ নিত্যকর্ম অথচ এ 
প্রান্ধ গ্রহণ নিমিত্ত উপলক্ষ্যে করিতে হয় বলিয়া নৈমিতিক কর্্মও বল] হয়। 

অতএব গ্রহণশ্রাদ্ধে নিত্যত্ব ও নৈমিতিকত্ব উভয়ই আছে । সেইরূপ ভরণীশ্রান্ধে 

কাম্য ও নৈমিত্তিকত্বের মত নিত্যত্ব এবং কাম্যত্বেরও অবিরোধ আছে। 

পূর্বেবোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদিস্থলে কামনার অভাব থাকিলে নিত্যকর্মের অকরণের 
আপত্তি হয় না। যেহেতু ত্রেকালীন স্তব-পাঠাদির মত কামনার অস্তিত্বই 

কল্পিত হয় । কিন্ত বেদ বোধিতকার্য্যতার জ্ঞান হইতে প্রবৃত্তির উদয় হয় না। 

কারণ নিজের ইফসাধনতাজ্ঞান অবগত না হইলে তাদুশ সহস্রসংখ্যক কার্য্যতা 

জ্ঞান ছারাও প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। পপণ্ডাপূর্বব অর্থাৎ যে অপূর্বব বা 

অতিশয় (09০81197119) দ্বার! উত্তরকালে স্বর্গাদি ফল লাভের সম্ভাবনা নাই, 

সেই অপূর্ববই পণ্ডাপূরর্ব বলিয়৷ অভিহিত হয় । পণ্ড অর্থাৎ ফলের অসাধক যে 
অপূর্বব তাহাই পণ্ডাপূর্বব বা নিক্ষল অপূর্ব । যদি বল পণ্াপূর্বব বা নিষ্ষল 

অপূর্ববই সেখানে ফল। একথাও বঙ্গিতে পার না। কারণ ফলকামন' বা 

ফলেচ্ছা! না থাকিলে নিত্যকন্মের অকরণের আপত্তির তুল্যতা বা তাদবস্থ। 

আছে। আর ফল কামনা কল্পিত হইলে রাত্রিসত্তন্তায়ে অর্থাং যেরূপ 

রাত্রিসত্রবাচ্য কতকগুলি কর্মের কোন ফলশ্রুতি না থাকিলেও প্রতিষ্ঠারূপ 

আর্থবাদিক ফল কল্পিত হয়, সেইরূপ এইস্থলেও অর্থবাদবাক্য কথিত ফল 

নিত্যকর্মের ফল বলিয়৷ কল্পিত হইবে । অন্যথ। অর্থাং নিত্য কর্ম নিম্ষল হইলে 

ইঞ্টসাধনতাজ্ঞানের অভাববশতঃ প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয়। তজ্জ্বন্য অর্থাং 

আর্থবাদিক ফল কল্পনায় লাঘবহেতু কেহ কেহ প্রত্যবায়ের অনুপপত্তি বা 

প্রাগভাবকেই নিত্যকর্মের ফল বলিয়া থাকেন। এইজন্য কেহ কেহ সঞ্চিত 
পাপের বিনাশকে, কেহ ব৷ প্রত্যবাক্ের প্রাগভাঁবকে ফল বলেন। এইরূপে 

দ্ষীহার। ব্রত পরায়ণ হইয়া সতত সন্ধ্যার উপাসন। করেন, তাহার] পাপশৃন্ত 

হইয়া] অনাময় ব্রন্পালোকে গমন করেন” । এখানে অর্থবাদ বাক্য কথিত প্রত্যবায় 

বিনাশপূর্ববক ্রচ্মলোক প্রাপ্তিই গ্রন্থকার ফলরূপে কল্পন! করিয়াছেন । 

এইল্পে *পিতৃপুরুষের প্রীতি উৎপাদনের জন্য অহরহ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করা 

উচিত” ইত্যারদদি'অর্থবাদ কথিত প্রীতিরূপ ফল উৎপন্ন হয়। যদি বল পিতৃ- 
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প্রীতি কেমন করিয়। শ্রান্ধের ফল হইতে পারে? যেহেতু কারণীতুত শ্রাছ্ধাদি 
কর্ম পৃত্রাদিবৃত্তি করে আর পিতৃপ্রীতিরূপ ফল ব1 কাধ্য পিতৃপুরূষরৃতি করে। 

সুতরাং কার্্যকারণ বৈয়াধিকরণ্য হয়। অথচ কার্যযকারপভাবের একাধিকরণ 

বৃত্তিতা--ইহাই নিয়ম । এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু গয্পাশ্রান্ধাদির মত 

নিত্যশ্রাদ্বস্থলেও উদ্দেস্ততাসম্বন্ধে ফলজনকত] কল্পিত হয় অর্থাৎ যাহার উদ্দেস্যে 

্রান্ধকর্্ অনুষ্টিত হয়, ফল তন্নিষ্ঠ হয় এরূপ স্বীকার করা হয়। পিতৃপ্রীতি 
শ্রান্ধক্রিয়ার ফল বলিয়। স্বীকৃত হওয়ায় *শান্ত্রদশিত ফল অনৃষ্ঠানকর্তাতেই 
গমন করে” এই সামান্তবিধি উক্ত হইয়াছে । পিতৃপুরুষ মুক্ত হইলে নিজের 

শ্রাহ্ধকর্তার স্বর্গাদি ফল লাভ হইবে । কারণ যাবতীয় নিত্য ও নৈমিত্তিক 

কর্মমাত্রেই সাধারণতঃ স্বর্গের জনক । অর্থাং গয়াশ্রান্ধাদিস্থলে পিতৃলোকের 

মৃক্তি ফল উৎপন্ন হইলেও নিত্য-নৈমিত্তিক সকল কাধ্যেরই ফল স্বর্গ বলিয়। 
শ্রাদ্ধকর্তারও স্বর্গফল হয়। অতএব সেখানেও “শান্ত্রদপিত ফল অনুষ্ঠাতা 
ব্যক্তিতে গমন করে” এই সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার হয় না। স্বর্গাদি ফলের 

অজনক যে নিক্ষল অপূর্বব, তাহার নিমিত সন্ধ্যা বন্দনাদিতে প্রবৃতির উদয় 

হইতে পারে না। অর্থাৎ এ নিম্ষল অপূর্বব প্রবৃত্তির কারণ বলিয়। স্বীকৃত হয় 

হয় না। কারণ সেই নিক্ষল অপূর্বব সখ ও ছুঃখাভাবের মত পুরুষার্থের 

সাধনও নহে। যদি বল প্রত্যবায়ের অনুৎপতিস্থলে অর্থাৎ প্রাগভাবের 

উদ্দেশ্যে নিত্যকশ্মে কেমন করিয়া প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে? কারণ 

প্রাগভাব উৎপন্ন হয় নাই বলিয়! উহ ফলরূপে কষ্পিত হইতে পারে না, সুতরাং 
তদ্বিষয়ে ইষ্টসাধনত জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তাহা হইলে এইরূপে বলিতে 

হইবে যেমন সন্ধ্যা বন্দনাদি নিতাকর্্ম অনুষ্টিত হইলে প্রত্যবায়ের প্রাগভাব 
থাকে, নিত্যকর্্মের অভাব থাকিলে প্রত্যয়বায়াভাবের অভাব থাকে অর্থ 

নিত্যকর্ না করিলে প্রত্যবায় হয় । সেইরূপ প্রত্যয়বায়ের প্রাগ্ভাৰ 

থাকিলে দুঃখের প্রাগভাব থাকে । এবং প্রত্যবায়ের প্রাগভাবের অভাব 

থাকিলে দুঃখের প্রাগভাবের অভাব থাকে । এইভাবে দুঃংখপ্রাগভাবের প্রতি. 
প্রত্যবায়-প্রাগভাবের নিত্য ও অনিত্য সাধারণ কারণত! সহজেই বলিতে 

পার! যায়। অর্থাৎ মীমাংসকের! প্রাভাবের ক্ষৈমিক-কারণতা বা জন্যতা 

স্বীকার করেন। যোগ অর্থা অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপ্তি, ক্ষেম অর্থাং প্রাপ্ত 

খদার্থের পরিরক্ষণ । যতক্ষণ পর্য্যত্ত হুংখের প্রাভাব খাকে, ততক্ষণ পর্ম্যত 
হুঃখ থাকে না, অতএব যাহা ভ্বার৷ এ হঃখের প্রাগভাৰ রক্ষিত হয়, ভাহা অর্থাৎ 

88০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



প্রত্যবায়ের প্রাগভাব উহ্বার--ছুঃখ প্রাগভাবের যোগক্ষেম সাধারণ কারণ । 

এখন প্রত্যবায়ের প্রাগভাব, হুঃখ প্রাগভাবের যোগক্ষেম সাধারণ কারণ এবং 

দুঃখ প্রাগভাব যোগক্ষেম সাধারণ জন্য । এইরূপ সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্্ম ও 

গ্রত্যবায়-প্রাগভাবের যোগক্ষেম সাধারণ কারণ । অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধ্যা 

বন্দনাদি নিত্যকর্্ম থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যবায়ের প্রাগভাব থাকে ইত্যাদি 
বুঝিতে হইবে । 

কিন্ত এখানে নৈয়ার়িকের1 বলেন-_প্রাগভাবকে নিত্য বা জন্য কিছুই বলা 

যায় না। যদি উহাকে জন্যপদার্থ বলিয়ণ স্বীকার করা যায় তাহা হইলে উহা 

পূর্বেব ছিল না এই কথা বলিতে হয়, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কারণ কোন 

বস্ত উৎপতি হুইবার পূর্বেব অনাদিকাল উহার প্রাগভাগ স্বীকার করিতে হইবে । 

আবার উহাকে নিত্য পদার্থ বলিতে পারা যায় না। কারণ উহার নাশ 

আছে। এইবপে প্রায়শ্চিতের ও দুঃখ প্রাগভাবের প্রতি যোগক্ষেম সাধারণ 

কারণত স্বীকার করা হইয়াছে । কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে দুঃখের প্রাগভাব 

থাকে । যদি বল “ন কলঞ্জং ভক্ষয়েং” কলঞ্জ ভক্ষণ কর! উচিত নহে ইত্যাি- 

স্থলে বিধ্যর্থের ইষ্টপাধনতার ও কৃতিসাধ্যত্বের সহিত নএঞরখ্৫থের অন্বয় কীরূপে 

সম্ভব হয়? কারণ এস্থানে কলঙঞ্জ ভক্ষণে ইহ্টসাধনত্বাভাব ও কৃতিসাধ্যত্বাভাব 

এই উভয়েরই জ্ঞান হওয়1 অসম্ভব, যেহেতু কলঞ্জ ভক্ষণে ইসাধনত। ও কৃতি- 
সাধ্যতা উভয়ই আছে। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু কলঞ্জ ভক্ষণে ইফ্ট- 

সাধনত্বাভাবের বাধ আছে বলিয়] সেখানে ইইসাধনত ও কৃতিসাধ্যত্ব বিধ্যর্থ 

নহে। কিন্ত বলবান্ অনিষ্টের অননৃবদ্ধিত্বমাত্রই বিধ্যর্থ। নএ্ দ্বার] তাহার 

অভাব বোধ হইতেছে। অর্থাৎ বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব, ইম্টসাধনত্ব ও কৃতি- 

সাধাত্ব এই তিনটিতেই বিধির শক্তি স্বীকৃত হয়, অতএব কোনস্থলে কোন 

একটিতেই শক্তি গৃহীত হইতে পারে । যেমন প্রকৃতস্থলে বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্থের 
গ্রন্থণে দোষ হয় না। আর যদি লাঘববশতঃ উক্ত তিনটির প্রত্যেকে শক্তি স্বীকার 

না করিয়। বিশিষ্ট শক্তি স্বীকার কর] যায় এবং নিষেধস্থলে বিশিষটাভাবের বোধ 

হয়, তাহ! হইলে প্রকৃতস্থলে বিশেষ্কে বাধবশতঃ বিশেষণেরই অভাব বোধিত 

হইবে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন--“অথব1”ইতি । বলবান্ অনিষ্টের অননুবন্ধীষী 

সাধনত্ববিশিষ্ট কৃতিসাধ্যত্ব বিধির অর্থ । এখানে বৈশিষ্ট্য সামানাধিকরণ্য- 

স্ধপ। নঞ্ দ্বারা বোধ্যমান তাহার অভাবই বিশিষ্টাভাব। এ বিশিষীাভাব 
বিশেষ্যবং পদার্থে অর্থাং ইফ$টসাধনত্ব ও কৃতিসাধ্যত্বরূপ বিশেম্তবিশিষ্টে কলঞ্জ- 
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ভক্ষণে বোধ হইতেছে । অতএব এ বিশিষ্টাভাব বিশেষণাভাবে অর্থ।ং 

বলবদনিষ্টাননৃবন্ধিতাভাবে বিশ্রাম করিতেছে অর্থাং পর্যবসিত হইতেছে । 

অর্থাৎ বিশিষ্টাভাবে কখন বিশেষ্যাভাব বোধিত হয় কখনও বা বিশেষণাভাব 

বোধিত হয় | বিশিষ্টই বিধির অর্থ বগিয়। স্বীকৃত হইলে শ্যেনযাগে বলবদ- 

নিহ্টাননৃবন্ধিত্বরূপ বিশেষণেব বাধবশতঃ কেমন করিয়। বিশিষ্টে বিধ্যর্থের 

বোধ হইবে? এই আশঙ্ক।ভিপ্রায়ে বলিতেছেন-_-“ননৃ” ইত্যাদি । যদি বল 

“ম্যেনেনাভিচরন্ যজেত” অভিচারের অর্থাৎ শক্রবধ কামনায় শ্যেনযাগ 
করিবে । এখানে নিমিতার্থে শতৃপ্রত্যয়। এখানে বলবান্ অনিষ্টের 

অননুবন্ধিত্ব অর্থাং অজনকত্ব কেমন করিয়। বিধির অর্থ হইতে পারে £ কারণ- 

মরণের জনকক্রিয় শ্যেনযাগ হিংসা বলিয়া বলবান্ অনিষ্ট নরকের সাধন 

হইয়াছে । যদি বল শ্যেনযাগ বৈধ হিংসা! বলিয়া “মা হিংস্যাং” প্রাণী হিংসা 

করিও ন৷ এই নিষেধবিধির বিষয় এ হিংসারও নিষেধ নাই। সুতরাং বৈধ- 

হিংসা বলিয়া “ম] হিংস্যাং” প্রাণীহিংস1 করিও না এই নিষেধবিধির বিষয় 

উহা হইল না। এ কথা বলিতে পার না। কারণ অভিচার কর্মকাণ্ডে যাগ- 

কর্তার সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তের বিধি কথিত হইয়াছে । যদি বল মরণজনক কার্্য- 

মাত্রই হিংসাত্মক বলিয়। গণ্য, তাহা হইলে খড়া নির্মাপকারী ও কৃপ খননকারীর 

হিংসকত্বাপত্তি এবং গললগ্ন-অন্ন-ভক্ষণজন্য মরণে আবত্মহত্যাজনিত প্রায়শ্চিত্তের 

আপত্তি হয় । একথা বল। যায় না। যেহেতু হিংসার লক্ষণে “মরণোদোশ্যক” 
এই বিশেষণ পদটি কথিত হইয়াছে । অর্থাৎ মরণানুকূলব্যাপারমান্তরই 

হিংস। নহে, কিন্তু মরণোদোশ্যক হইয়া মরণানুকৃল ব্যাপার হইলে উহা! হিংসা 
বলিয়া গণ্য হইবে । যদি বল অন্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত নারাচ অন্ত্রদ্বার' 

ব্রাহ্মণ বধ হইলে সেখানে নারাচ নিক্ষেপ হিংসা না হইলেও নারাচ 

নিক্ষেপকারী ব্যক্তির সম্বন্ধে যে প্রায়শ্চিত্তবিধি উক্ত হইয়াছে, তাহ! বাঁচনিক 

অর্থাং বচনে আছে বলিয়। করিতে হয়, কিস্ত নারাচ-ক্ষেপণকারীর ব্রান্মণবধ- 

জনিত পাতক নাই। এন্সপ কথা বলিতে পার! যায় না। কারণ শ্যেনযাগের 

হিংসাত্ববারণের জন্য হিংসার লক্ষণে-_-“অদৃষ্ট দ্বারক”* এই বিশেষণ পদটি 

নিবেশ করিতে হইবে । অর্থাং অদৃষ্টবিশেষের অজনক ষে মরণানুকূল ব্যাপার 

তাহাই হিংসা বলিয়া কথিত। শ্েনষাগ অদৃষ্বিশেষের জনক বলিয়া তাহার 
মরণানৃকৃল ব্যাপার থাকিলেও তাহাতে হিংসাত্ব নাই । অতএব অর্থাৎ হিংসার 

লক্ষণে “অদৃষ্ট দ্বারক” এই বিশেষণ পদ নিবেশ করায় কাশীতে স্বত্যু লাভের 
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জন্য যে শিবপৃজাদি কর হয় সেই শিবপৃজাদিরও হিংসাত্ব নাই। অর্থাৎ মরণানৃ- 
কূল ব্যাপার মাত্রই হিংসা, শ্েনযাগ-_সাক্ষাং মরণানুকৃল ব্যাপার নয় বলিয়। 

উহ হিংসা নহে। এই যুক্তির উত্তরে বল। হইল যে মরণানুকৃল ব্যাপারমাত্রই 
হিংসা নহে। কিস্ত মরণানুকৃূলব্যাপার অথচ মরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্টিত 
ব্যাপারের নাম হিংস1; অতএব শ্যেনযাগেরও হিংসাত্ব সিদ্ধ হইল। কারণ 

শ্যেনযাগ মরণের অনুকূল অথচ মরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্টিত হইয়াছে । এখন 
গ্রন্থকার শ্যেনযাগের হিংসাত্ববারণের জন্য বলিলেন-_হিংসার লক্ষণে “অনৃষ্টা 

দ্বারক” এই বিশেষণ পদ নিবেশ করিতে হইবে । শ্যেনযাগ মরণানৃকৃল ব্যাপার 

হইলেও উহ] দ্বার! অদৃষ্টবিশেষের উৎপত্তি হয় বলিয়া! উহ। হিংসাত্মক হইল 

না। এবং শিবপৃজাদি মরণানুকূল ব্যাপার হইলেও উহ] অদৃষ্টবিশেষের জনক 
বলিয়। উহাও হিংসাত্মক হইল না। শিবপৃজাদি হইতে প্রথমতঃ অদৃষ্টবিশেষের 

উৎপতি হয়, তাহার ফলে কাশীতে স্বত্যু হয় । যদি বল সাক্ষাৎ মরণজনক যে 

ব্যাপার বাক্রিয়৷ তাহাই হিংসা বলিয়া কথিত । শ্যেনযাগ সাক্ষাং সম্বন্ধে 

মরণের জনক নহে কিন্তু শ্যেনযাগ হইতে উৎপন্ন যে অপূর্বব বা অদৃষ্ট, 

সেই অদৃষ্টই সাক্ষাংসম্বন্ধে মৃত্যুর জনক হয় বলিয়া শ্েনযাগ হিংসাকর্ম্ম 

হইল না, অথচ এরূপ হিংসার লক্ষণ করিলে আর হিংসার লক্ষণে “অদৃষ্টা- 
দ্বারক” এই বিশেষণপদনিবেশের আর প্রয়োজন থাকে না। এরূপ বল! 

যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ তাহা হইলে শ্যেনযাগস্থলে খড়গাঘাতের দ্বারা 

উৎপন্ন ব্রণসমূহের পাকপরম্পরায় অর্থাৎ ক্ষতজনিত রোগ দ্বার! ব্রান্মণের মৃত্যু 
হইলে সেখানে খড়গাঘাতের হিংসাত্বের অনুপপত্তি হইবে । কিন্তু কেহ কেহ 

বলেন- শ্যেনযাগের ফল হিংসা, মরণ নহে ; এই নিমিত্ত অর্থাৎ সাক্ষাৎ মরণ- 

জনক ব্যাপার বা ক্রিয়। হিংস। বলিয়। স্বীকৃত হওয়ায় অভিচার শবের অর্থ-- 

শ্যেনযাগজন্ খড়গাঘাতাদিরূপ হিংসা॥। অভিচাপ কর্ম পাপজনক । শ্যেনযাগ 

বৈধ বলিয়া পাপজনক না হইলেও অগ্রিম পাপ অর্থাৎ খড়গাঘাতাদিজন্ত 

পশ্চাদূ্ভাবি পাপ চিত্ত] করিয়। সাধু ব্যক্তির] শ্যেনষাগাদিতে প্রবৃত্ত হন না। 

কিস্তু উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন--আপ্তজনের অভিপ্রায় বা আশক়্ই বিধ্যর্থ। 
“পাকং কৃর্ষ্যাঃ” পাক কর ইত্যাদি অনুজ্ঞাবাচক বাক্য। এই অনুজ্ঞাবাচক 

বাক্য দ্বারা আদেশ কর্তার ইচ্ছা অনুমিত হয়, সেইরূপ লাঘববশতঃ বিধিলিঙ্- 

মাত্রেরই অর্থ ইচ্ছা, ইহাই আচার্য্যের অভিমত । এইরূপ “ন্বর্গকামে। যজেত* 
্র্গকামী ব্যক্তির যাগ কর] উচিত ইত্যাদিস্থলে যাগ, দ্বর্গকাম পুরুষের কৃতি- 
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সাধ্যত্বরূপে আপ্তজনের ইস্ট এরূপ অর্থ। তাহার পর আপ্তজনের ইমত্বতেতু- 
দ্বারা ইষ্উসাধনত্বাদির অনুমান করিয়! পুরুষ যাগে প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ যেহেতু 
উহা আগ্তজনের ইস্ট বা অভিপ্রেত, সেইহেতু ইহা ই্সাধন এরূপ বোধ লইয়াই 
পুরুষ ষাগকর্মে প্রবৃত্ত হন। 

কলঞ্জভক্ষণাদিতে আগুজনের অভিপ্রায় বা ইচ্ছ! বিষয়ত্ব না থাকায় উহাতে 
পুরুষ প্রবৃত হন না। কিন্ত যেব্যক্তি (মীমাংসক ) বেদ পৌরুষের অর্থাৎ 
পুরুষ কর্তৃক প্রণীত এরূপ স্বীকার করেন না, তাহার প্রতি বিধি বাক্যই 
গর্তকুমারীর পুরুষ সংসর্গের মত শ্রুতির পৌরুষেয়ত্ব বিধি-বাক্য দ্বার! অনুমিত 
হয়। যদি বল বেদকর্তার অল্মরণই বেদের পৌরুষেয়ত্ব বিষয়ে বা সকর্তৃকত 

বিষয়ে বা ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে বাধক নহে । কারণ আজ পর্য্যন্ত কপিলকণাদাদি 

কর্তৃক বেদের কর্তৃম্মরণ প্রতীয়মান হইতেছে অর্থাৎ কপিলকণাদাদি হইতে 

আরম্ভ করিয়া সকলেই আজ পর্যন্ত বেদের কর্তা আছেন ইহা স্বীকার করেন। 

অন্যথা অর্থাং বেদের সকর্তৃকত্ব অস্বীকার করিলে স্মৃতিশান্তরসমৃহেরও 

অকর্তৃকত্বের আপত্তি হয়। যদি বল স্মৃতিশাস্ত্রে স্থৃতিকর্তার স্থতির উল্লেখ 

আছে তাহ! হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে বেদেও “ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তম্মাং” 

সেই ঈশ্বর হইতে সামবেদাদি ছন্দসমূহ সমৃৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি কর্তৃম্মরণের 
বিষয় কথিত হইয়াছে। এবং “প্রতিমন্স্তরং চৈষা শ্ুতিরন্যা বিধীয়তে” 

অর্থাং প্রত্যেক মন্বত্তরে এই শ্রুতি পুনঃ অন্যভাবে বিহিত হয় ইত্যাদি স্মৃতিও 

প্রমাণরূপে দ্রষ্টব্য। “এই ভগবান্ বেদ স্বয়ন্তু বলিয়া পূর্বে তোমা কর্তৃক 
কীন্তিত হইয়াছেন। শিবাদি খাষি পর্যযস্ত সকলেই এই বেদের স্মারক, কিন্ত 

কেহই বেদের কর্তা বা শ্রষ$৷ নহেন” ইত্যাদি স্মৃতি বেদের প্রশংসামাত্র। যদি 

বল বেদ পৌরুষেয় হইলে ভ্রমাদির সম্ভববশতঃ বেদের অপ্রামাণ্য হয় ॥ ইহা 
বলিতে পার না। কারণ (ঈশ্বর ) পুরুষ-__ঈশ্বর নিত্য ও সর্ববজ্ঞ, অতএব 
ভ্রমাদিদোষশূন্য । ঈশ্বর ভিন্ন অন্য পুরুষের ভ্রমাদি সম্ভাবন! থাকায় কপিলাদি 
খাষিবৃন্দেরও বেদের কর্তৃত্ব নাই। আরও বর্ণসকল অনিত্য বলয়! পরে কথিত 
হইবে, স্ৃতরাং বর্ণসমৃহাত্মক বেদ অনিত্য ইহাই সংক্ষেপ । 

উপাদানের ইতি । উপাদানের অর্থাৎ সমবায়িকারণের অধ্যক্ষ-__ প্রত্যক্ষ 
হইল প্রবৃত্তির প্রতি কারণ । নিবৃত্তির প্রতি দ্বিউ--অনিষট জানের জনকতা! অন্বয়- 
ব্যতিরেক ছ্বার৷ নিশ্চিত হয়। যত্বইতি। জীবনযোনিযতু যাবজ্জীবন অর্থাং 

শরীরে যতক্ষণ পথ্যন্ত প্রাপাি বায়ু থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বর্তমান থাকে। 
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জীবনযোনি যত অতীক্তিয় অর্থাৎ বাহোত্ডরিয়ের প্রত্যক্ষের অবিষয় । এই বিষয়ে 

প্রমাণ প্রদপিত হইতেছে-_শরীর ইতি । শরীরে অধিক-_দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ 

প্রাণসঞ্চার প্রযত্ুসাধ্য । দ্রুত গমনাদি বা শারীরিক পরিশ্রমাদিস্থলে ক্রুত 

স্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়। হয়, সুতরাং সেখানে ফতুও সহজেই উপলব্ধি হয়। এইরূপে 

সকল প্রাপসঞ্চার প্রফতরসাধ্য এপ অনুমান হইলে প্রতাক্ষীভূত যত়ের অভাব- 

বশতঃ অতীন্দ্রিয় যতের সিদ্ধি হয়। ভ্রতগমনাদিস্থলে শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাঁথ- 

সঞ্চারের যত্রসাধ্যত্ব স্পষ্টতঃই অনুভূত হয় । আর যেখানে প্রাণসঞ্চারে যতের 

স্পষ্ট অনুভব নাই, সেখানেও যত্ত আছে, ইহা অনুমান করা যায় । সেই 

যত্ষের নাম জীবনযোনিষত । 7006 6076 6০ 90505171116 11010081 
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অবীল্দি্ যুহত্ৰ ভ্যাব্ ঘৃষিল্সাবিত্ন নু বব 
অলিতণী অহুলিতর্থ হালি লিক্মমূনান্ুলম্ ॥৫৭্হ। 

অবনাজলনাঘি ভান অললাভইনু কমদঘা । 
আামিভ্তিক নত ভ্দাল্ল মিজিকলঘানতম্ 1৫৭৯ 

জাজিভ্তিনল্তু জিন ভ্রিবীন হিবিবীজবী: 
ঘহলাঘী অক লিকনল্যঙ্গালিজ্মমুক্সনি ৭৭ 

কোন শুক্ষপত্রাদি দ্রব্যের উর্ধদেশ হইতে অধোদেশে গমনক্রিয়াই পতন 

বলিয়া! অভিহিত হয়। এই পতনক্রিয়ার আশ্রয়ভূতশুপত্রাদি দ্রব্য এই 

পতনক্রিয়ার সমবায়িকারণ হয় । বেগবান্ বাসু প্রভৃতির সংযোগ দ্বার! বৃক্ষ- 

শাখার সহিত পত্রের সংযোগ বিনষ্ট হয়। সুতরাং পতনক্রিয়ার গ্রতি বৃক্ষ- 
শাখার সহিত পত্রের সংযোগনাশ লিমিত্তকারণ। আর এই নিমিত্কারণ 

উপস্থিত হইলেই পত্রের পতনক্রিয়! আরম্ভ হয়। বৃক্ষশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন 

হইয়। শুঙ্কপত্র ভুমিতে নিপতিত হয়। বৃক্ষশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! ভূমিতে 

সংযুক্ত হওয়! পর্য্যন্ত এ পত্রে অনেক পতনক্রিয়] থাকে । এঁ সকল পতনক্রিয়ার 
মধ্যে প্রারস্ভিক পতনক্রিয়ার প্রতি এ পত্রনিষ্ঠ গুরুত্ব বা ভার অসমবায়ি কারণ 

হয়। আর দ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি এ পত্রবৃতিবেগ অসমবায়িকারণ হয় । 

যেহেতু ভ্বমিতে পত্র নিপতিত হইলে আর পতনক্রিয়! হয় না । এইজন্য স্বীকার 
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করিতে হইবে ষে। দ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি বেগ হইল অসমবায়িকারণ। 

ভ্বমির সহিত পত্রের সংযোগ স্থাপিত হইলে বেগ নষ্হয়। তখন বেগরূপ 
অসমবায়িকারণের অভাববশতঃ আর পতনক্রিয়া হয় না। গুরুত্ব অতীক্ত্রিয়, 

কোন বাহেক্্রিয়ের প্রত)ক্ষযোগ বিষয় নহে । অতএব গুরুত্ব অনুমান প্রমাণের 

দ্বারা অনুমেয় বা অনুমিত হয় । গুরুত্ব পৃথিবী ও জলে থাকে । দ্যধুকাদি 
অনিত্য বন্ততে গুরুত্ব অনিত্য এবং নিত্যবস্ত পরমাণু বৃত্তি গুরুত্ব নিত্য বলিয়। 

কীন্তিত। স্যন্দন শব্দের অর্থ- প্রত্রবন বা কোন তরল দ্রবীভূত দ্রব্যের চুইয়ে 
পতন বা প্রবাহ। পতনের মত স্যন্দনও অনেক হয়। এইজন্য প্রারস্ভিক 

স্যন্দনের প্রতি ভ্রবত্ব হইল অসমবায়িকারণ এবং ছ্িতীয়াি হ্যন্দনের প্রতি 

বেগ হইল অসমবায়্িকারণ। কিন্তু গ্রন্থকার মূলে আদ্য বা প্রারস্তিক একথা 

উল্লেখ করেন নাই । সিদ্ধাত্তমুক্তাবলীতে বলিয়াছেন । দ্রবত্ব দ্বই প্রকার-_- 
সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ স্বাভাবিক দ্রবত্ব আর নৈমিত্তিক অর্থাৎ কারণজন্থ দ্রব্যত্ব । 

দ্রবত্ব পৃথিবী, জল ও তেজ এই তিনটি দ্রব্যে থাকে । সাংসিদ্ধিকদ্রবত্ব জলে 

থাকে আর নৈমিত্তিকদ্রবত্ব ঘ্ৃতাদি পাধিব দ্রব্যেও স্ৃবর্ণাদিতেজ দ্রব্যে থাকে । 

তেজঃ সংযোগের দ্বারা ষে ভ্রবত্ব উৎপন্ন হয় তাহাকেই নৈমিতিক দ্রবত্ব বলে, 

সুতরাং তেজঃ সংযোগই নিমিত। জঙ্গীয়পরমাণুসমবেতদ্রবত্ব নিত্যপদার্থ। 

আর অন্তত্র অর্থাং পািব পরমাণু, তৈজস পরমাণুও জলীয় দ্যণুকাদি সমবেত 
দ্রবত্ব অনিত্য বিয়া কথিত ॥১৫৩-১৫৫। 

যুহত্ৰ লিকঘঘলি-_অনীলিল্িযলিলি | আনিকীনি । অনি লঘগুষ্কানী। লহু- 
ঘুভতঅদনিজমূ, লি ঘহনাতী লিতল। হুতলিতঅন্ুনলল হলি । অহ্যুতমূ। 

অভননাধি-__অঅললাঘিকাহআল্ | ঘলীলাহয ছলি। আহা ঘলল হছত্খ:। অত 

লিকঘমলি- আাঁবিভিজ্চনিলি | নম্র ভিনিঘ-_আাজিভ্িক ললিিকষত্বলি। লির্নীয 

লমিতিক্ষনূ। ঘহলাআাজিলি। অভ-নহনাতী অন্তত লিঅলিজ্শ্র: । অল্যন্স ঘৃথির্ী- 

ঘহলালাজী অভন্রঘতুক্ধাহথী ন্ঘ হলং্ললিত্সম্ ॥২এ২-২এএ।। 

গুরুত্ব নিরূপণ করিতেছেন-_অতীন্দ্রিয় ইতি। অনিত্য ইতি। অনিত্য 

দ্বাপুকাদিতে সেই গুরুত্ব অনিত্য। নিত্যবস্ত পরমাণুতে গুরুত্ব নিত্য। এখানে 
গুরুত্ব পদের অনুবৃতি হইবে । সেই গুরুত্ব অসমবায়িকারণ। আদ্য-_প্রথম 

বা প্রারস্ভিক পতনের প্রতি পত্রাদি দ্রব্যনিষ্ঠ গুরুত্ব অসমবায়িকারণ। আর 

ছ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি পত্রাদি দ্রব্যনিষ্ঠ বেগ অসমবাক্সিকারণ। 
দ্রবত্ব নিরূপণ করিতেছেন--সাংসিদ্ধিক ইতি | দ্রবত্ব ছুই প্রকার-_সাংসিদ্ধিক 
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ও নৈযিত্তিক। দ্বিতীয় অর্থাং নৈমিত্তিক । পরমাণৃতে ইতি। অর্থাং জলীয় 
পরমানৃতে দ্রবত্ধ নিত্য। অন্যত্র অর্থাং দ্বৃতাদি পাধিব পরমাণু, তৈজসীয় 

পরমাণু ও জলীয় দ্বণুকাদি সমবেত দ্রবত্ব অনিত্য বলিয়া অভিহিত ॥১৫৩-১৫৫। 

লমিজিনঁ লন্টিঘীনাব্ বদলীষ-ছুবাহিমু। 
ননত্ন হঘল্ন ইন্ুলিলিল' অই তু অন্ ॥৫৭থা 

তেজঃ পদার্থ বহি সংযোগ হইতে ষে দ্রবত্ব উৎপন্ন হয় তাহাকে নৈমিত্তিক 

দ্রবত্ব বলে। বহিসংষোগই নিমিত্ত । এই নৈমিত্তিক দ্রবত্ব সম্তপ্ত ঘ্ৃত, সুবর্ণ 
ও জতু প্রভৃতি পাথিব ও তৈজসপদার্থে থাকে । দ্রবত্ব আদ্য স্যন্দন বা! ক্ষরণ- 
ক্রিয়ার প্রতি অসমবায়িকারণ। কিন্তু সক্তু প্রভৃতিনিষ্ঠ সেই স্সেহযুক্ত- দ্রবত্ব 
সংগ্রহের অর্থাৎ সক্তু ও গমচুর্ণ প্রভৃতির পিগাকারের প্রতি নিমিত্তকারণ 0১৫৬ 

স্ুন্মিন, বজঘি ভ্কুসছিন্ দৃথিভ্মাত্ব নদিছিনট নলতলমূ। জগ কী তা লদিজিনার্থ- 

হন্হ্যাযলি-লমিভিকলিলি। লন্ভীনি। আমলিঘীঘাজল্য ললিতিক রপতন্বদূ । লব 

স্তনঘাহিভিত ববি গ্ুলজন্ত্র-সমলি দৃঘিজ্যা ন্ন অব হপ্ব: | লরনবরলিলি। ইত্তুহিলি। 

অজনন্রাতিক্কাহ্আামিত্থ: । অই অনন্তুক্ষাহিিঘীবাপ্িহীন ॥। ভনুত্রত্ণ কহজহ্থিল- 

লিলিনীভ্রজ্মলিলি । বীল লুলস্তবতহীনা ল জসন্থ: ॥২৭৫॥ 

কোন তৈজস পদার্থে এবং কোন পাধিব পদার্থে নৈমিতিক দ্রবত্ব আছে। 
আর সেখানে নৈমিত্তিক শব্দের কীদৃশ অর্থ, তাহ! গ্রন্থকার বলিতেছেন বা 

দেখাইতেছেন-_ নৈমিত্তিক ইতি । বহি ইতি। অগ্নিসংযোগ হইতে নৈগিত্তিক 

দ্রবত্ব উৎপন্ন হয়। বহিসংযোগই হইল নিমিত্ত । এই নৈমিত্তিক দ্রবত্ব সৃবর্ণদি 
তৈজসপদার্থে এবং দ্ৃত, জতু প্রভৃতি পাথিবপদার্থে থাকে । ভ্রবত্ব ইতি। 
হেতু অর্থাং অসমবায়িকারণ। সংগ্রহে অর্থাৎ সক্তু, গমুর্ণ প্রভৃতির সংযোগ 
বিশেষে অর্থাং ঘনীকরণে শ্রেহযুক্ত দ্রবত্ব নিমিত্কারণ ইহ] বুঝিতে হইবে । 
এই নিমিত্ত গলিত স্বর্ণাদির সংগ্রহ বা একত্রীকরণ সম্ভব হয় না বলিয়া দ্রবত্বের 
সহিত স্নেহ (09115 ৪9322০০) থাকা প্রয়োজন । অন্যথা সংগ্রহ হয় না 1১৫৬ 

্থী অক্ট বব লিত্ঘীগ্যানলিবলীরঘবিল্যজী | 
বীাল্বং বক্সাঁ হনআানৃন্ধুতবা 1৫৭৩ 

ষেগুণ পদার্থটি সক্তূ গমদুর্ণ প্রভৃতি দ্রব্যের পিগুভাবের বা পিগাকারের 
প্রতি কারণ হয় তাহায় নাম স্েহ। স্নেহ জলমাত্রসমবেত, জল ভিন্নদ্রব্যে 

থাকে না। অথু বা পরমাথু বৃত্তি স্নেহ নিত্য, আর ছ্যণুকাদি অবয়বিৰৃতি 
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স্্েহ অনিত্য। স্নেহ দই প্রকার--প্রকৃী ও অপকৃষ্ট। তৈলাদির মধ্যে 

প্রকৃ প্লেহ থাকে বলিয়৷ দহনের বা দাহের অনুকূল হয়। আর অপ্রকৃ$ 
স্নেহ দহনের প্রতিকূল বা প্রতিবন্ধক। গুরুত্ব এবং দ্রবত্বের মত স্নেহের 
আশ্রয়ভৃতদ্রব্য যতক্ষণ থাকে, স্লেহও এঁ আশ্রয়দ্রব্যে ততক্ষণ বর্তমান থাকে । 

আশ্রয় দ্রব্যের নাশে উহ! বা উহার! বিনষ হয়। সুতরাং গুরুত্ব এবং দ্রবন্ধের 
মত স্রেহও যাবদ্ দ্রব্যভাবী 1১৫৭। 

হহ্বনিঘঘলি--অব ছনি | অন্ত নিজ; । অঘী কলঙ্:। নন দৃথিজ্যানদি 

ববলিন তঘভঙ্ব। লন্থানী অভীষ: | ভখান্তলি হহলদালিনুত্যসঅক্লানু, অল আহ্ 
_ীভাল্নই হলি। লন্দকণান-_হলহসক্ম্নি | ভি তনভঞ্যদান: হলহ্থীগঘি জল্তীঘ 

হ। লহ চন্ধুজ্জাহ্লীতানতুকুক্ঘমূ । অদন্ধচ্ছনর্ব হি অন্ত নষ্থি লাহাঘর্নীলি 

মানঃ ২এ৩| 

স্নেহ নিরপণ করিতেছেন- জল ইতি। স্নেহ কেবলমাত্র জলেই থাকে, 

অন্য দ্রব্যে থাকে না। উহা স্বেহ। আশঙ্কা করিতেছেন-_পৃথিবীর মধ্যে ও 

তৈলে অর্থাং তৈলগত পাধিব দ্রব্যেও স্লেহের উপলক্কি হয়, অথচ এ স্নেহ জলীয় 

নহে, যেহেতু উহ! জলীয় স্বেহ হইলে দহুনের প্রতিকূল ব! প্রতিবন্ধক হইত। 
এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্ব গ্রন্থকার বলিতেছেন--তৈলান্তরে ইতি । তৈল 

মধ্যে যে স্রেহ আছে, সেই স্নেহের প্রকর্ষবশত$ অর্থাৎ তৈলবৃতি প্রকৃষ্ট স্পেহে 

বহির বা দাহের অনুকৃূলতা আছে । তৈলে যে স্বেহের উপলব্ধি হয়, উহাও 
জলীয় স্নেহ অর্থাং তৈলের অন্তর্গত জলেরই স্নেহ । স্নেহের প্রকর্ষবশতঃ উহ] 

দাহের আনুকুল্য হয়। জলবৃত্তি স্নেহ অপকৃষ্ট। স্বৃতরাং অপকৃষ$ট প্লেহ- 

বিশিষ্ট জল বহিনর বা দাহের নাশক হয়। ইহাই ভাবার্থ ॥১৫৭| 

অতকাহমীহী ঈবীওঘ জ্বিলিজ্ঘাঘক্ধ মাল | 

মুল' মাঙ্গ নু নিন: ভাত হম লাজ: দ্র 1৫। 
ভ্যিবিজ্ঘাঘন্দ-অঁজ্কাহ: ঘালী ঈনিস্বতুত্নঘি । 
জীল্রিযীগ্ধী নিষীঘ: ভ্ছিব্ অল্ইওঘি জ্যাহতাম্ 11৭২1 

সংস্কার তিন প্রকার--বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা । বেগ মুর্ভপদার্থ- 

মাত্রেই থাকে । বেগ ছুই প্রকার--কোথাও কর্ম হইতে উৎপন্ন হয়, কোনস্থলে 

বা! বেগ হইতে উৎপন্ন হয়। স্থিতিস্থাপক সংস্কার মাত্র পার্ধিবদ্রব্যেই থাকে । 

কাহারও কাহারও মতে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারি দ্রব্যে থাকে। 
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স্থিতিস্থাপকসংস্কার অতীক্দ্রির, কোন কোন স্থলে স্পন্দের--কম্পনের গতির 
প্রতিও কারণ হয় ॥১৫৮-১৫৯॥ 

অল্ফাং নিকঘমলি-ভ্ফক্কাংমীন্ হলি । নব-ভিশ্রলিভখাণক-আললাঈীহান্ অবহক্কাহ- 
জিনিঘ: হব: । হুদা ছনি। কজ্নীজ-নবাজ-নহাহ নবী ভ্রিনিঘ হত: | 

হাহীহাবী হ্থি লীহলজলিবীন ক্ষমতা শী জল্যবী, বন নদ দুতকম্মলাহাহনল ভলংক্চচ্ম 
হত গনি । জিলা নন তা কল: কম্মীলিনল্থজ্ছকআানু দৃতলক্কমলাহা শলংক্কমদীত- 
ঘতিহন্ন ল হ্যানু। যঙ্গ শ্রধানলা কণাঞ্টন জনি ঘঠ শ্ববী জল্মবী, অ শ্রজী 
প্রা: ২4৫ ভিএলিফখানক্ধীনি । আলীন্িয হলি । আন্ুচ্ঞহাব্াহীনাঁ ঘহিহ্আাী 

ভুনশননহ্ভিখলিকখানক্ষআগ্যত্নান। কঁন্বিছিলি। হ্বন্ত্ূ: হিআহিম্ত ধ্খিলিভ্আানক 

ঈন্থিলল্জ্বী ভহ্পলাতদিনিমাতঃ | আষী হফিখলিভখ্রান্কঃ। ্বন্সিতান্ুচ্- 
হাব্তাহী ॥২4॥ 

সংস্কার নিরপণ করিতেছেন--সংস্কারভেদ ইতি । বেগ, স্থিতিস্থাপক ও 

ভাবনা ভেদে সংস্কার তিন প্রকার । মূর্ত মাত্র ইতি। কর্ম্রজ ও বেগক্ত ভেদে 

বেগ (09:০6) দুই প্রকার । নোদন- -(1101251058) ধাক্ষা! দেওয়া বা প্রেরণ, 

তজ্জন্য যে ক্রিয়া, সেই ক্রিয়। দ্বার! শরীর প্রভৃতিতে যে বেগের উৎপতি হয়, 

সেই বেগ দ্বারা পুর্ববকর্মের নাশ হয় অর্থাং সেখানে কর্মের নাশক উত্তর 

সংযোগ না থাকায় সেই বেগই পূর্ববকর্থের নাশক বলিয়া কল্পিত হয়। 

তাহার পর উত্তরকর্মের উৎপত্তি হয়, এইভাবে অগ্রেও বুঝিতে হইবে অর্থা 

ত্বল্য যুক্তি অনুসারে উত্তরকর্্ম দ্বারা পূর্বববেগের নাশ হয়, তাহার পর 

বেগাম্তরের উৎপতি হয় ইত্যাদিক্রমে বুঝিতে হইবে । একটি কর্ম অপর কর্শের 

প্রতিবন্ধক বলিয়! বেগ ব্যতীত পূর্ববকর্খ বিনষ্ট ও উত্তরকর্ম উৎপন্ন হয় না। 

যেখানে বেগবিশিষ্ট কপাল হইতে উৎপন্ন ঘটে বেগ উৎপন্ন হয়, সেই বেগের 

নাম বেগজ বেগ 1১৫৮ 

স্থিতিস্থাপক ইতি । অতীন্ড্রিয় ইতি। বৃক্ষাদির শাখা আকর্ষণ করিয়! 

পরিত্যাগ করিলে উহ] যে স্বস্থানে পুনগ্গমন করে, তাহা স্থিতিস্থাপক সংস্কার 
সাধ্য । বেগ উত্তরদেশ সংযোগ জনকক্রিয়ার জনক। উহার পূর্ববসংযোগ 

জনক ক্রিয়োৎপাদকতা৷ নাই । অতএব বেশদ্বার স্থিতিস্থাপক অন্যথাসিদ্ধ নহে । 

কেহ কেহ ইতি। কেহ কেহ, পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যেই 

স্থিতিস্থাপক সংস্কার স্বীকার করেন। এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত 

হয় না। এই অর্থাং স্থিতিস্থাপক সংক্কার। কোন কোন স্থলে অর্থাৎ বৃক্ষাদির 

গুপনিরপণম্ ৪৪৯ 
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শাঁখাদিকে আকর্ষণ করিয়] পরিত্যাগ করিলে যে উহ! স্পন্দিত হয় এবং স্বস্থানে 

পুনঃ গমন করে, তাহাই স্থিতিস্থাপক সংস্কারের ফল 1১৫৯॥ 

মানলাভসজ্লু অংক্কাহী আনন্লিতবীল্লিয: | 
শথধালাত্নকংত্য লিস্রদ: গা মনিব ॥০॥ 
কলংটো সব্মমিললামানত্মষী ইনুহভ্সনী। 
নলাঘিজ্দানভত্র ভান: হনাহিজাঘলমূ ॥৫ঘ৫। 

ভাবনাখ্য সংস্কার জীববৃত্তি ও অতীক্জ্বিয়। উপেক্ষার অনাত্মক ( ভিন্ন ) 

যে নিশ্চয় তাহ ভাবনাখ্য সংস্কারের কারণ। ভাবনাধ্য সংস্কার, স্মাতির এবং 

প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি কারণ। ধর্ম ও অধর্মকে অধৃষ্ট বলে। ধর্ম স্বর্গাদির 

কারণ 1১৬০-১৬১॥ 

আন্না ছতি। হস অক্কাত | ভহ্বাতনন্তম্বানান, ভহন্কাহান্তুন্রতী ববহা- 
নাল্দক হত্তুকদূ । লন্ভহাযানূ অহন্কাবান্তুন্সনণিহন্য ছততুক্তন। বীলীদহ্বান্য- 
লিহ্ববল ভক্ঞাং সলি ইন্তবিলিলান: | লন্তু ভমহগ সত্যুহ্বাল্যনিহন্নঘততল ইন্তুতলনূ, 
বলীনহ্াহ্হখত ল হদঘাদ্। ছত্ধত্ব ভঁতন্ডাং লি স্বানজ্নলল ই্ত্তুনা5কিতিনি লজ । 

মিনিবানলানিহইলাদি অজ্ঞাত চলি ভঈহ্বাল্যনিহন্বযতীল ইন্তুলাঘা: ভিজুতলান। কিন্ত 

তধহ্বাহ্খন্ত ভ্রভল্কাহক্কঞ্ননাযা: ঘুভত্বান্ ভহকাহ সলি ন্থীদহ্বাল্যতজল ইত্ুতাঘা: 
বিজ্রলল্রান॥২০।॥ লগ্গ সমাতা হ্হাঘলি--কলংতী ভ্বলি। শন্বী ভভকাহ:। ঘর: 
ভলহঘা মত্সমিষ্বানস্ব অলঘলি, অন্ন: ভভভ্কাহঃ কভ্যনী। নিলা ম্যাথাহ দুনন্তিনতত্ 

জলহআছি অনলাঘামগঘান । হলরভত্রজ্যাণাতাল্মভরহাধান ক্ষাবাকত্রাভ্রফননানু। ন ন্ম 

সব্মিষ্বান সলি লজনুঅকাহহ্য হত্বুব-সব্সলিক্বাঘাঃ অঁভক্কাহজল্মতজন ভন্যুলিত্রা- 

দতিহিলি তাভ্নূ। আসঘীঅন্ধংতানূ, দইন্ত অন্তহনুতনন্কাহান সত্মশি্বান্তহযান্তহজুত- 
ভন্কাহ্ত্স ইন্তুাঈহ্াযা লজনৃজ্নহআভবীল সবঘলিষ়্ান সলি ছু হজ্বলহত্ঘান্তু: । 
অন্ত নিকনযলি--ঘল্নাঘজ্নাতিলি। ধনবান্থীনি হবঘাহি-ন্কভন্তুব্বানা হা- 

জ্বাঘনীমূনহাহীহাহীনাস্থ ভাঘল ক্ষন ছত্যঘ: 0২৭২ 
ভাবনাখ্য ইতি। তাহার অথাৎ সেই ভাবনাধ্য সংস্কারের । উপেক্ষাত্মক 

(অনবধানরূপ )জ্ঞান হইতে সংস্কারের উৎপতি হয় না বলিয়! “উপেক্ষা নাত্মক” 

অর্থাং উপেক্ষা ভিন্ন বল। হইয়াছে । উপেক্ষানাক্মক সংশয়স্থলে সংস্কারের 

উৎপত্তি হয় না বলিয়া! ( উপেক্ষানাত্মক ) নিশ্চয় এই কথ! কথিত হুইয়াছে। 

এই নিমিত সংস্কারের প্রতি উপেক্ষাভিম্ননিশ্চয়ত্বরূপে নিশ্চয়ের কারণত। ইহাই 
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ভাৰার্থ। যদি বল স্মৃতির প্রতি উপেক্ষান্তনিশ্চয়ত্বরূপেই নিশ্চয়ের হেতৃতা, 

সেইজন্য উপেক্ষাদিস্থলে স্ঘৃতি উৎপন্ন হয় না। অতএব উপেক্ষান্দপ জ্ঞান 

হইতে স্মৃতির অনৃৎ্পতি হইলে সংস্কারের প্রতি জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানের হেতৃত্বাপতি 
অর্থাং সংস্কার উপেক্ষান্তনিশ্চয়-€( অনবধানভিন্ননিশ্চয় ) জন্য, এবং স্মৃতি সংস্কার- 

জন্ত এইরূপ না বলিয়। প্তি উপেক্ষান্যনিশ্চয়জন্ত। এবং সংস্কার জ্ঞানজন্য এই- 

ভাবেই বলিলে চলিতে পারে ইহাই আপতির বিষয় । এরূপ বলিতে পার না। 

কারণ বিনিগমনার--একপক্ষপাতিনী যৃক্তির বা একপক্ষসাধিক! মুক্তির অভাব- 
বশতঃ সংস্কারের প্রতি উপেক্ষান্নিশ্চয়ত্বরূপেই উপেক্ষান্যনিশ্চয়ের হেতুতা বা 

কারণত! সিদ্ধ হইয়াছে । এবং আরও এই কথ! যে উপেক্ষাস্থলে সংস্কার কল্পনার 

গৌরব হয় অর্থাৎ সংস্কারের প্রতি জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানের কারণত অর্থাং জ্ঞানজদ্য 

সংস্কার এইরূপ ভাবে বলিলে উপেক্ষাত্মকজ্ঞান হইতেও সংস্কার উৎপন্ন 

হইবে অথচ সেই সংস্কার হইতে স্মতি উৎপন্ন হয় না। যেহেতু তুমি 
উপেক্ষান্তনিশ্চয়জন্য! স্ঘতি এই কথা বলিয়াছ। সুতরাং এখানে সংস্কার 

কল্পনার নিরর্৫থকত্বাপত্তি। অতএব সংস্কারের প্রতি উপেক্ষান্নিশ্চয়ত্বরূপে 

হেতৃতা সিদ্ধ আছে। তত্র অর্থাং সংস্কার স্বীকারে প্রমাণ দেখাইতেছেন-_ 
স্মরণ ইতি। ইহা! সংস্কার । যেহেতু সংস্কার, স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন করে 

সেই নিমিতৃই সংস্কার কল্সিত বা স্বীকৃত হয় । যেহেতু ব্যাপার ব্যতীত পূর্ববানু- 
ভবের ম্মরণাদি উৎপাদনে সামর্থ্য নাই। যেহেতু স্বকারণ বা স্বব্যাপার এই 
দুইয়ের অন্যতরের অভাব থাকিলে কারণতার সম্ভব হয় না। অর্থাৎ কার্যযাধি- 

করণে বা কাধ্যকালে কারণ বা কারণের ব্যাপার এই উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ 

একটি ন। থাকিলে কাধ্য উৎপন্ন হয় না। সুতরাং “অনুভবজন্থা স্মৃতি” একথা 
স্বীকার করিতে হইলে "্মরণকালে অনুভবের নাশ হওয়ায় সে সময়ে অনুভবের 

ব্যাপারম্বূপ কোন একটি পদার্থকে স্বীকার বা কল্পনা করিতে হইবে। 

ব্যাপারস্বরূপ সেই বস্ত-সংস্কার বলিয়! গণ্য। যদি বল প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি 

সেই সেই সংস্কারের কারণতাবশতঃ সংস্কারজন্য বলিয়। প্রত্যভিজ্ঞারও স্মরণত্বা- 

পত্তি অর্থাৎ প্রত্যাভিজ্ঞা ও ততৎসংক্কারজন্ত, অভএব প্রত্যভিজ্ঞারও ন্মরপত্বা- 

পতি । এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু প্রত্যাভিজ্ঞ৷ সংস্কারজন্য হইলেই 
স্মৃতি হইবে এমন কোন নিয়ম বা ব্যাপ্তি নাই। 

কিন্ত কেহ কেহ বলেন-_অনুদৃবুদ্ধ -* যাহা উদ্ধৃন্ধ নয় অথাৎ যে সংস্কারের 
উদ্বোধক কোন বন্ত নাই, সেই সংস্কার হইতে প্রত্যাভিজ্ঞার উৎপত্তি হয় না 
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বলিয়৷ “প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি উদ্বুদ্ধ সংস্কার কারণ” এরূপ বলা অপেক্ষা 

লাঘববশতঃ যে যে স্মরণের পর প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হয়, প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি 

সেই সেই ম্মরণেরই কারণত্ব কল্পিত হয় । 

অদৃষ্টনিরূপণ করিতেছেন--ধর্ম ইতি। স্বর্গাদি ইতি। স্বর্গাদি সকল সখ 

এবং স্বর্গাদির সাধনীতৃত শরীরাদির অর্থাং যে শরীর অবলম্বনে স্বর্গাদি সুখ 
ভোগ হয়, সেই শরীরাদির কারণ ধন্ম॥। ইহাই ভাবনার্থ ॥ ১৬১ ॥ 

মল্লাভলালাবিঘাবাছিল্সান্াহ: নহিক্ধীলিন: | 
দনাহাজ্তত্যহাঁহিলা লাহজ্লজী লব: ॥৫হ২1 
অনজ্মী লংক্কাীনা ইন্ুলিল্হিবক্ষদজ:। 
সামগ্রিলাবি-লাহ্যীগ্বী আনন্থুলী হ্বিলী যূলী ॥৫থ। 

পঙ্গাস্্রানাদি ও যাগাদি ধন্মের ব্যাপার অর্থাং জনক বলিয়া! কথিত। 

“কম্মনাশ।” নদীর জলম্পর্শাদি দ্বার! সেই ধর্ম বিনষ্ট হয়। অধর নরকাগির 

কারণ এবং নিন্দিত ব। অন্যায় কর্ম হইতে অধন্মণ উৎপন্ন হয়। প্রায়শ্চিতাদি 

কর্ম দ্বারা এই অধন্মপ বিনষ্ট হয়। ধর্ম ও অধম এই জীবাত্মার 

গুণ ॥ ১৬২-১৬৩ ॥ 

অঙ্গ সদা ্হাঘিন্তুান্ব__ আবাহীলি। ঘাবাহিভ্ঘানালেঘা ছি ঘন: ককত্যবী, 

অল্মশা যাবাহীনাঁ নিিংনিলচ্ঞলআা লিভ্যঘঘাহ্লথা ন্ব জ্বান্তাল্লংলানি-বনাজলক্কতন 

ন ভযঘাব। লন্ুকদান্বাঘধ:-__“ন্বিতচ্বধ্ল ভাষাত ল জরমালিহাব লিনা” হলি । লল্ত 
আাখ্ব ঘৃঘ ভ্যাদ্বাহঃ ভত্ান। নল ন্ব সলিযীনি-লহ্রভঘীকক্কে্সালক্ষতম, ভত্লল 

খাব নালাঘানান্। ল ন্্ তল্দব ক্ছলানল্তযমূ, লল্লব ন্বংনদদজ্যাদৃত্মনাহাক্ষবনাদ্ধ 
লখাব্রলিলি শ্রাহ্ছমম্, ন্কালিহীনকয অন্কাব্বজাহ্্যিল আন্-বাক্লালানলি । বাজ্া- 

লানজ্য ভি হল্াজলজ্কতত্রগলল্লানা অজর্যীবতরবানাঁ ল্যাথাহল্রলধহজজ্ঞনদুন মিন 

স্কুলের ভাঘলাহিলি শা: | লন্তু গন্বভীগনি ল ন্যাণাহীগভ্ত। ন ন্ব লিভ্ঘঘাহজ্য 
ন্রিতল্রতভঘ ক্কখ কাহ্তা্রলিলিনাভ্যমূ। অলল্মখাবিজর-লিবনদুতনলিত্ৰহঘ লসানি 

ভংবাব। অভ্যহিলদূতর্ণঘরিত্ হি ছঞ্ঞ/তরঘীবাই: কাতান, ল ন্তু অতল, ক্কায্যন্কানত- 
সুকিঅিলিন্র অললাসিজ্ঞাতভঘ করাত ছত্যলনা-_কম্পনাহীলি । হি ভ্াদুতর্ত ল 

ভ্যান, অহা ভ্বম্ণলাহাতজ্নহাহিনা নাহ্যতর ঘল্পভ্য ল ভ্যানু। ল স্বিবীন 
মাবাইনহা: লিনল্থী লা কন” হান্নঘবী, লভঘ দৃত্ষনীন মলতলাহিলি পালং | ঘৃবিন 

ইত্ন্রা্দীবিইজ দ্ততবলিত্সঘাহ্ননূ। বাক্কাজালাহী ভত্তঙ্গ ইনভার্সীবী হত্রলমলাহ্। 
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ইবলাাহদললতিতণি নন্সীবহত্তুইহ্যত্লান। সীবি: প্তত্বত্নণ্বল নিত্]পীত্আাহী শ্রহ- 

অঙলশ্রান্, অল্যপ্তুব্বাইব্বল্গামানান্। বন নিজ্যুপীলিভল্যততরন ঘহাজিলল-ভঝাহিইন 
লিচ্ভুসীলিহাতইল ভছযবী ॥২৭২॥ অনম্দ হলি । লহজ্ঞাহি-অন্কত্ব্বানা নাহক্ীয- 
হাহীহান্ীনাত্ব আাঘননঘচন হতধ: । ললগপলাআদান্থ__সামহিত্বললি । যহিষ্তাজদরখ ল 
ভঘান অহা সাবহিন্বলাহিলা নাহযত্ন ন ভঘান্। ন ছ্থি বন লঙ্কালনাহীলা লাহা: 

সলিন্বল্ঘী না নিশান্ত' হাবএব, ভভয ছুভতঈিত্র লিলচ্ভত্বাহিলি আন: । জীনলি। 
ইন্বব্য ঘবহদঘিম্নধান্বাহিলিলানঃ ॥২€ই॥। 

ধর্ম স্বীকারে প্রমাণ দেখাইতেছেন--যাগাদীতি । যাগাদির ব্যাপাররূপে 

ধর্ম কল্লসিত হয়। অন্যথ। অথণাৎ ধর্ম স্বীকার না করিলে ফল লাভের বহুকাল 

পূর্বেবেই যাগাদি বিনষ্ট হওয়ায় এবং ব্যাপারশূন্য বলিয়া, বহুকাল পরে উৎপন্ন 

হইবে যে স্বর্গাদি ফল, তাহার জনকত] ষাগাদিতে থাকে না। এই নিমিত্তই 

উদয়ানাচার্য্য বলিয়াছেন _বনুদিনবিনষ্টকর্ব অতিশয় বা অপূর্বব-_ব্যাপার 

ব্যতীত ফলোৎংপাদনে সমর্থ হয় না । অর্থাং যাগাদি অনুষ্ঠানের বহুকাল পরে 
বর্গাদি ফল লাভ হয় । কিন্ত ফললাভের বন্থপূর্বেবেই ফলের জনক যাগ।দি বিনষ্ট 
হয়। অতএব ফললাভ কালে যদি যাগাদির ব্যাপারস্বরূপ কোন পদার্থ স্বীকার 

না করা যায়, তাহা হইলে স্বর্গাদি ফলের অনুপপতি হয়। এই নিমিত্ত 
যাগা্দির ব্যাপাররূপে ধর্ম, অতিশয় ও অপুর্বব ইত্যাদি পদার্থ স্বীকৃত বা 

কল্পিত হয় । আশঙ্কা-ধর্মাদিকে ব্যাপাররূপে স্বীকার না করিয়া যাগধ্বংসকে 

ব্যাপার বলিয়। স্বীকার কর] হউকৃ॥ যদি বল একটি কাধের প্রতি প্রতিযোগী- 

যাগাদি ও তাহ।র ধ্বংস এই উভয়ের কারণতা থাকিতে পারে না। 

ইহ] বলিতে পার ন। | কারণ সর্বত্র এরূপ নিয়মের কোন প্রমাণ নাই। যদি 

বল তোমার মতে অর্থাং যিনি যাগাদির ধ্বংসকে ব্যাপার বলিয়। স্বীকার 

করেন, তাহার মতে ধ্বংসকে ব্যাপার বলিয়] স্বীকার করিলে ধ্বংস অবিনাশী 

বা নিত্যপদার্থ বলিয়! ফলের আনভ্য হয় অর্থাৎ ব্যাপারীভূত ধ্বংস চিরকাল 
আছে বলিয়া! তাহার ফল স্বর্গাদিও চিরকাল উৎপন্ন হইবে । আমার-_-অপুর্বব- 

বাদী মতে চরম ফল অপৃর্বেবের নাশক বলিয়! চরম ফলের পর অপূর্বব বিনষ্ট 

হয়। সুতরাং অপুর্ববজন্বন্বর্গাদি আর উৎপন্ন হইতে পারে না। এরূপ বলিতে 
পার] যায় না। কারণ কেবল যাগাদিধ্বংসই স্বর্গার্দি ফলের কারণ নহে, 

কিন্তু ব্যাপারীভূত যাগাদি ধ্বংসকালবিশেষকে সহকারিকারণরূপে গ্রহণ 

করিয়া স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন করে। এখন সেই সহকারী কারণ কালবিশেষ 
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সর্বদাই না থাকায় ব্যাপারী ধ্বংস অবিনাশী বা নিত্য হইলেও স্বর্গাদি কল 
চিরকাল উৎপন্ন করিতে পারে না। এই পূর্ববপক্ষ খণ্ডন করিবার জন্য গ্রন্থকার 

বলিতেছেন--পঙ্গাল্লান ইতি । গঙ্গাল্লানের স্বর্গজনকতা আছে, এখানে জল- 

সংযোগধবংস ব্যাপার, কিন্ত অনস্তজলসংযোগধ্বংসের ব্যাপারত্ব স্বীকার 

অপেক্ষা লাঘববশতঃ এক অপৃর্ববই ব্যাপাররূপে স্বীকৃত বা কঞ্সিত হওয়াই 

উচিত। আশঙ্ক1-যাগাদির ধ্বংসকেও ব্যাপাররূপে স্বীকার করিবার 

প্রয়োজন নাই। যদি বল ব্যাপারশূন্য অথচ বন্ুপূর্বেব বিনষ্ট যাগাদির স্বর্গাদি 

ফললাভের প্রতি কারণত্ব কীরূপে সম্ভব হয়? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। 

কারণ ব্যাপার শুন্য যাগাদি স্থলেও অনন্থাসিদ্ধনিয় তপূর্ববব্তিত্বরূপ কারণতা 
আছে। অব্যবহিতপুর্বববন্তিত্ব চক্ষুঃসংযোগাদির কারপতার ঘটক, কিন্ত 
কাধ্যকালবৃতিত্ব যেরূপ সমবাক্সিকারণের জনকত্বের ঘটক হয়, সেইরূপ সর্বত্র 

কারণত্বের ঘটক হয় না। অর্থাং কারণ হইলেই যে তাহাকে কাধ্যের 

অব্যবহিত পূর্বক্ষণে থাকিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম বা ব্যাপ্তি নাই। 

সমবায়িকারণস্থলে ৫যরূপ কারণের কার্যকালবৃতিত্ব আবশ্থক “করে, 

অসমবায়িকারণস্থলে সেরূপ কারণের কার্ম্যাব্যবহিতপূর্বববৃত্তিত্ব আবশ্যক করে 

না। অতএব স্বর্গাদিফল যাগজন্য একথা স্বীকার জরিলেও সেখানে কারণের 

অব্যবহিত পূর্ববহৃতিত্ব সিদ্ধির নিমিত ধ্বংস ব1 অপূর্ববাদি ব্যাপার স্বীকার 
করিবার প্রয়োজন নাই। ইহাই পূর্ববপক্ষের আশয় ৷ পূর্ববপক্ষের মত নিরাস 

করিতেছেন-_-“কর্ধমনাশা” ইতি । যদি যাগাদি ক্রিয়া হইতে অপূর্বব, অতিশয় 

বা ধর্ম উৎপন্ন না হইত, তাহ! হইলে কর্মনাশ! নামক নদীবিশেষের জল স্পর্শ 

ছার! এ ধর্মাদির নাশ সম্ভব হইত না। কারণ সেই কর্মনাশা নদীর জলম্পর্শ 

যাগাদির নাশক বা' প্রতিবন্ধক হইতে সমর্থ হয় না, যেহেতু পূর্বেই যাগাদি 

অনুষ্ঠিত হইয়াছে । অতএব এঁ জলম্পর্শ বার! বিনাশ্য কোন ধর্ম বা অপূর্ববাদি 
অবশ্যই স্বীকৃত বা কল্পিত হয়। ইহার দ্বারা দেবতার প্রীতিই (গঙ্গাস্ান ও 

যাগাদির ফল ) এই অভিমত দৃরীভূত হইল । গঙ্গাল্লানাদিতে সর্বত্র দেবতার 
প্রীতি সম্ভব হয় না। কারণ দেবতা চেতনবন্ত হইলেও দেবতার প্রীতির জন্য 

গঙ্াস্লানাদি কাহারও উদ্দেস্ বা কাম্য নহে। মনৃষ্তব্যকি বিচ্ুপ্রীতি কামনা 

করিয়া যাগাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন। অতএব বিম্ু্রীতি ॥যাগাদি কাম্য 
কর্মের ফল, স্বর্গাদি নহে । এই আশঙ্কা সমাধানের জন্য বলিতেছেন-_প্রীতি 

ইতি। প্রীতি সখের স্বরূপ বলিয়! বিষুগ্রীতিতে উহ! নাই । অতএব বিয়ুঃ- 
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প্রীতি শব দ্বার! বিষুগপ্রীতিন্ত অঙ্কের অভিলযিত স্বর্গাদিই উপলক্ষিত ॥১৬২1 

নরকাদি সকল হুঃখের এবং নারকিদিগের শরীরাদির কারণ হইল অবর্্মা। 

অর্থাৎ কার্্য-কারণভাবের অভেদ কল্পনা করিয়া কথিত হইয়াছে-_নয়ক- 

দুঃখের কারণ এবং স্বর্গ স্বখের কারণ। স্বর্গ ও নরক শবের অর্থ বিজাতীয় 
সখ ও দুঃখ। আর নারকির! যে শরীর আশ্রয় করিয়। ুঃখভোগ করে, সেই 

শরীরের সাধন অধর্মা। সেই অধর্ স্বীকারে প্রমাণ প্রদপিত হইতেছে-_ 

প্রায়শ্চিত্তেতি। অধর্ম বলিয়া! যদি কোন পদার্থ না থাকিত, তাহ1 হইলে উহা 

প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা বিনষ্ট হইত না। কারণ যাহার সত্ব! নাই তাহার নাশ 

অসস্ভব। এ প্রায়শ্চিতাদি ব্রল্গাহত্যারি কর্শের নাশ বা প্রতিবন্ধ করিতে 

পারে না। কারণ ব্রঙ্গাহত্যার্দিকর্মের নাশ ইহার পূর্বেবেই হইয়া গিয়াছে। 

অতএব স্বীকার করিতে হইবে- প্রায়শ্চিতাদি দ্বারা ব্রন্মহত্যাদি কন্ম হইতে 

উৎপন্ন যে বস্তর নাশ হয়, তাহারই নাম অধর্ম। জীব ইতি । ঈশ্বরে ধর্ম ও 

অধর্ম থাকে না। এইজন্য ধন্মম ও অধর্ম জীবাত্মার গুণ বলিয়া কথিত 

হইয়াছে ॥ ১৬৩ ॥ 

হদীন্ত নাবলাজন্যী ক্লানাহদি নিলহঘব: ॥ 
হাল্দী ভনলিহল নখাহন্ন সুন্ল্লাহিমনী চনলি: ॥৫৮। 
ল্ধঘতর্ঘীনাহি অল্সা নাভী জ্বাহঘী লবা: | 

অন্ব: হাল্বী লশীন্থুতি: শীঙ্গীব্যন্তত যুক্তি ॥£৭৭॥ 
ধর্ম ও অধর্্ম বাসনাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় এবং তত্বজ্ঞান হইতে উহ্ারা 

বিনষ্ট হয় । শব্দ ছুই প্রকার-_ধন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক ( ধ্বনি ও বর্ণ )। মৃদঙ্জাদি 

হইতে উৎপন্ন শব্ধ ধ্বনি বলিয়। অভিমত। আর কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগ 
হইতে উৎপন্ন শব্ধ ক, খাদি বর্ণাত্মক বলিয়! কথিত। সকল শবই আকাশে 

থাকে। শব্ধ কর্ণাকাশাবচ্ছেদে উৎপন্ন হইলে শ্রবণেক্ত্িয়দ্বার গৃহীত বা 

শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয় ॥ ১৬৪-১৬৫ ॥ 

হদী ঘ্দািলী' | ভানত্রি। আলী ঘ্বানিলা দ্ুবওনি ভ্তক্তল-নুচ্জুলকচল্ভী 
ন ছভমালমিলি লানঃ | জ্বানাহঘীলি। অনিলা শীবনহিমন্থ:। লত্তু লংনস্মাণহয 

ক্ধ অম্দঘিম্মলাহাক্ষত্রনূ, “লাস হীঘবী ভ্ম কঙনক্জীহিহাবীংঘি” হলি লন্দন- 

নিবীষাত। ছত্যত্য জংবধ্ানিনা ন্হিলি কাবন্সুইন অত দা দীবীন হায় ছুনি 
ন্স। লগ লীবাভ্য অহ্নীনিবলাহাক্কীণভহাক্ষআান। কখলল্মখা সাধহিত্বলা হিলা 

গুণলিরূপণম্ ৪৫৫ 



ক্ঙ্দগা নাহা: ? লত্কমূ--“গ্বালামি: বত্রক্ষলাতি এহলঘানু সুহবওতজ'ন:”__ 

“হ্বীতক্ৰ ল্বাভয জজদাঁতি লহিল্িনূ, হি অহাতই” ইলি। লত্ু অ্রস়্ালিনহলষ্ছি হাহীহান- 

হোন ভ্তুভ্তস্তাহিক্ষস্ব ন ভ্যানু, স্বালিন ভঙ্জনা কল্পাঘা লাহাছিলি 'ঈীল্ল। সাহভ- 

লহচ্চন্মগাম লাহান্। লীভ্ভহাহশীবাজনক হ্থি ঘবু কম লন সাহভ্নমূ, লহমিদাযমীতর 

নাুকমিলি লন্ঘনললিলি। হাতহুলিহণঘনি- হাজ্জ হুলি। লমীন্ৃভিহা্।হারননল: | 
হ্যুহ্যহাজ্হহযাসহগাহাহ__সীললি 0২ধ২-২৫৬॥ 

ধর্ম ও অধর্ম এই দুইটি গুণ পদার্থ । অতএব অর্থাং বাসনা বা রাগ হইতে 

ধর্ম ও অধর্্ম উৎপন্ন হয় বলিয়াই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কর্তৃক আচরিত বা অনুষ্টিত 
স্ুক্কৃত ও দুদ্কত কর্ম ধর্্মা-ধর্মরূপ ফলোৎতপাদনে সমর্থ হয় না। কারণ সেখানে 
রাগরূপ সহকারিকারণের অভাব আছে। জ্ঞান হইতেও। এখানে অপি 

শবের অর্থ “ওকার” দ্বারা ভোগের সংগ্রহ হইল । অর্থাং যেমন তত্বজ্ঞান দ্বার 

ধন্মাধর্মারূপ কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ ভোগের দ্বারাও কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত 

হয়। যদি বল “কর্মফল ভোগ না করিলে শতকোটিকল্েও কর্মফল ক্ষয় প্রাপ্ত 

হয় না” এই বচনের সহিত বিরোধহেতু তত্বজ্ঞান কীরূপে ধর্ম ও অধর্মের নাশক 

হইতে পারে? অতএব বলিতে বা স্বীকার করিতে হইবে যে তত্বজ্ঞানী 

ব্যক্তিও অত্যন্্কাল মধ্যে কায়ব্যৃহ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীর অবলম্বনে 
ভোগ দ্বারা পূর্ববকৃত কর্মফল নাশ হয়। এরূপ কথা বলিতে পাঁর না। 

যেহেতু “নাত্ৃক্তং ক্ষীয়তে কর্ম” ইত্যাদিস্থলে ভোগ শব্দের দ্বার] বেদবোধিত 
নাশকপদার্থের উপলক্ষক অর্থাং এ ভোগপদের দ্বারা বেদে কর্মফল নাশকরূপে 

উপদিষ্ট বা কথিত সকল পদার্থ বোধিত হয় | তাহা না হইলে প্রায়শ্চিতাদি ছারা 

কর্শের নাশ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে । স্ৃতরাং কথিত হইয়াছে-_ 

“হে অজ্জ্বন! জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম ভল্মসাত করে” সেই পরাবর অর্থাং পর 
শবের অর্থ ধ্যানগম্য, অবরশবের অর্থ শব্দাখ্যবেদ। ধ্যানগম্য বেদস্বরূপ 

ব্রন্মের দর্শন হইলে জীবের সকল কর্ম নষ্ট হয় ইত]দি। “ভিদ্যতে হৃদয়- 

গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ববসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তশ্মিন্দূষে পরাবরে” । 

শঙ্কা--যদি বল তত্বজ্ঞান দ্বারা সকল কর্মের নাশ হয়, তাহা হইলে তত্বজ্ঞানী 

ব্যক্তির শরীরস্থিত ও সুখদুঃখাদি হইতে পারে না, কারণ ত্রন্দভ্ঞান দ্বারা তাহার 

সকল কর্মই নষ্ট হইয়াছে, শরীর কর্মজন্য, কম্মাভাবে শরীর পর্য্যত্ত অসম্ভব। 

এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। তত্বজ্ঞানদ্বারা প্রারন্ধ ভিন্ন সকল কর্শের নাশ 

হয়। সেই সেই শরীরভোগের জনক যে কর্ম তাহাকেই প্রারন্ধ কর্ম বলে 
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অর্থাং যে সকল কর্মের ফল হইতে শরীর উৎপন্ন হয়, সেই সেই কর্ম প্রারনধ 

বলিয়া কথিত হয় (71052 ৪00 ৮7101) 125 21680 061 

£০ 6০27 210) এই অভিপ্রায়েই “নাতক্তং ক্ষীয়তে কর্ম” ইত্যাদি বাক্য 
কথিত হইয়াছে_ ভোগ ন৷ করিলে গ্রারন্ধ কর্ম বিনষ্ট হয় না। শব্দ নিরূপণ 

করিতেছেন-__শন্দ ইতি। শব্দ সমবায়সন্থদ্ধে আকাশে বৃত্তিমান্ হয়। দূরে 

উৎপন্ন শব্দ শ্রোতা শুনিতে পায় ন৷ বলিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন-- শ্রোন্র ইতি । 

অর্থাৎ ষে স্থানে ভেরীর সাঁহত দগ্ডাভিঘাতসংযোগ হইতে বা বংশগ্রস্থিবিভাগ 

হইতে শব্ধ উৎপন্ন হয়। শ্রোতার শ্রোত্রেন্ত্রিয় সেখানে থাকে না, যেহেতু 
শ্রোতা দূরে অবস্থান করিতেছেন। তংতং আকাশে উৎপন্ন শব্দ প্রবাহরূপে 

শ্রোতার-শ্রোত্রের সহিত সন্নিকৃষ্ণ হয় । অর্থাং যেখানে ভেরীদগুসংযোগদ্ারা 

তত্রত্য আকাশে একটি শব্ধ উৎপন্ন হয় । এ শব্দ বীচিতরঙ্গন্যায়ে বা কদন্ব- 

মকুলন্যায়ে নিজের অধিকরণে অগ্রবর্তী আকাশে স্বসমান ছিতীয় শব্দকে 
উৎপন্ন করে। এঁ দ্বিতীয় শব্দ একটু অগ্রবর্তী আকাশে তাদশ তৃতীয় শব 
উৎপন্ন করে। এই নিয়মানুসারে শ্রোতার কর্ণ পর্যন্ত শবের প্রবাহ চলে । 

যে শব্দটি শ্রোতার শ্রোত্রেক্দ্রিয়রূপ আকাশে উৎপন্ন হয়, সেই শবেরই শ্রোতার 

প্রত্যক্ষ হয় । প্রথমাদি শব্দ প্রত্যক্ষ হয় না ॥ ১৬৪-১৬৫ ॥ 

নীন্বিনবজল্সাধল অনুব্নজিত্্ কীতিবা । 
নূননন্ধীংক্ক- মীন ] ল্যানাবুন্তলি: হতসন্দিল্নতী ॥?থ। 

বীচিঙরঙন্যায়ে শব্দের উৎপতি কীতিত হয়। যেমন জলাশয়ে একটি 

প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে তাহার চতুদ্দিকে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, এ তরঙ্গ নিজের 
পরবর্তী জলে অপর একটি তরঙ্গ উৎপন্ন করে, এইভাবে ক্রমশ তরঙ্গ উৎপন্ন 
হইয়া! তীরদেশে বা! তটদেশে আসিয়া তরঙ্গন্তিমিতি হয় । সেইরূপ স্বদজশব্দ- 

সংযোগদ্ধার1 বা! ভেরীদগুসংযোগদ্বার| বা বংশগ্রস্থিবিভাগদ্বার। বা তালুকণ্ঠাদির 

অভিঘ্বাতদ্বার। যে শব্ধ উৎপন্ন হয়, সেই একটি শব্দই তাহার চারিদিক ব্যাপিয়। 

শব্দাস্তর উৎপন্ন করে, এইভাবে শব ধারাক্রমে শ্রোতার শ্রোত্রাকাশে শব উৎপন্ন 

করিয়া স্তিমিত হয় । এবং শ্রোতা এই শবের প্রত্যক্ষ করে । কেহ কেহ বলেন 

কদম্বকোরকন্যায়ে বা কদম্বগোলকন্তায়ে শবের উৎপতি হয়। কদন্ছের 

কোরক-মুকুলন্যায়ও অনুরূপভাবে এ শব হইতে শব্দাততরোৎপত্তি হয়। এবং 

প্রথম প্রথম শব হইতে অনেক শবের উৎপত্ি হয়। এইভাবে ক্রমশঃ শব 

উৎপন্ন হইয়। কর্ণবিবর পর্য্যস্ত গিয়া পৌছায় । 
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ভেরীদণ্ডসংযোগাদিজন্ত শবের সমবায়িকারণ হইল ভেরীর দ্বার! অবচ্ছিন্ন _ 

বিশিষ্ট আকাশ । ভেরীর সহিত আকাশের সংযোগ অসমবায়িকারণ এবং 

ভেরীদগুসংযোগ শবের নিমিত্তকারণ। এরূপ অন্তত্রও বুঝিতে হইবে । শব 
ধন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক । 

কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানাবচ্ছিন্ন আকাশ সমবায়িকারণরূপে, তালু প্রভৃতি 

স্থানের সহিত আকাশসংযোগ অসমবায়িকারণরূপে, প্রযত্রবিশিষ-আত্মসংমুক্ত 

বায়ুর তালু প্রভৃতিস্থানে অভিঘাতন্ূপ সংযোগ নিমিত্তকারণরূপে বর্ণাত্মক 

শব্বকে উৎপন্ন করে । বক্তার বদনবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশে উৎপন্ন বর্ণাত্মক শব 

বীচিতরঙ্গাদি নিয়মে শ্রোতার শ্রবণেকন্দ্রিয়ে স্বজাতীয় শব উৎপন্ন করে এবং এ 

শব্দ প্রত্ক্ষের বিষয় হয় । যদিও প্রত্যেক শব্দের উৎপত্তি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যাবচ্ছিন্ন 

আকাশে হয়, তথাপি তাহাতে আকাশের ভেদ প্রতিভাত হয় না। সকল 

শব্ের উৎপতিতে বা সকল শবের প্রতি একই আকাশ সমবায়িকারণ হয়। 

ভেরী, ঘট ও শ্রোত্রাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশে ভেদ ব্যবহার ওপাধিক। 

উপাধি দ্বারা মুলবস্তর ভেদ হয় না। শব হইল অব্যাপ্য বৃত্তি। শব 

প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয়ক্ষণে বর্তমান থাকে এবং তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট 
হয় ॥ ১৬৬॥ 

নন্ত নৃহ্তলাহান্ভ্টনীবুঘল্নী হাই চ্শন্তুঘজিবেআাহ-_মীন্বথীলি। আহ্হাজ্ছুহয 
লহিষ্হাব্বিজভিন্ভন্লী5ল্য: হাতহৃজবীলত হাতইন জল্যবী, বীল ন্বাঘবফলহ ভযাদন্ক:। হয 
দলমত গীসীন্দল্পী মৃষ্ান হলি । 

ক্বহৃঙ্লি । আহাহাভহাহ্ ্হাহিষ্নত হ্যা হাহা জনতার । ললহম্বাল্খী হা হানা 

শন্বণবাল্ন হলি মাল: । আভি্নিল্ নবী বাহ্তান্তুজ' কহতন্তিমল ছলি ॥২ৎ৫॥ 

যদি বল ম্বদঙ্গাদ্যবচ্ছেদে উৎপন্ন শর্ব কেমন করিয়। শ্রোত্রাবচ্ছেদে বা 

শ্রোত্রাকাশে উৎপন্ন হয় ? এই আশঙ্কানিরাকরণের জঙ্ গ্রন্থকার বলিতেছেন-__ 

বীচীতি। প্রথমোৎপন্ন শব্দ দ্বারা সেই শবের বাহিরে দশদিকে অন্য শব্দ 

উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় শব দ্বার! আবার সেই দ্বিতীয় শব্দের ব্যাপক বা সজাতীয় 

অপর শব্দ উৎপন্ন করে । এইভাবে ক্রমশঃ শব্ধ শ্রোতার শ্রোত্রে উৎপন্ন হইয়। 

প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হয়। যেরূপ লাশয়ে একটি তরজ্ হইতে ক্রমে ক্রমে 

বছ তরঙ্গ উৎপন্ন হৃইয় প্রথম তরলের উৎপতিদেশ হইতে অনেক দৃরদেশে 

তরজ উৎপন্ন হয়। সেইরূপ মৃদঙ্গাদি দেশে সমৃৎপন্ন শব উক্ত রীতি অনুসারে 

ক্রমশঃ শ্রোতার শ্রোত্রদেশে উৎপন্ন হইয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হয়। কদগ্ধ 
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ইতি। প্রথম সম্পন্ন শব হইতে দশদিকে দশটি শব উৎপন্ন হয়, পরে সেই 

দশটি শব্ধ হইতে আবার অপর দশটি শব উৎপন্ন হয়। ইহাই ভাবার্থ। এই 

মতে কল্পনার গৌরব দোষ হয় বলিয়। “কাহারও মতে” এইরূপ কথিত 

হইয়াছে ॥ ১৬৬ ॥ 

তন্ন: কী নিলচ্: কক হবি নু হলিব্জলা । 
লী ক্ষ হি সুতি আাআব্ঘননজ্নতী ॥1ৎ৩। 

অইনীমমমিক্যাতী অজাবীমওদি হুহাঁলান্। 
শজাহলিক্মা হিলি লতা; অত মল ভি ল: ॥1৫॥ 

হলি লহ্ালনীনাধ্মা-লিত্বানিলা ঘজন্রান্বায্ম দুন-পীমিপ্বলাখ-স্বালন অন্ান্নায্য- 

নিহন্নিণী আমানহ্ভিউউ্ঃ (ক্কাকিক্কানকী ) অলাম: ॥ 

“ক"কার উৎপন্ন হইয়াছে, “ক"কার বিনষ্ট হইয়াছে ইত্য।দি প্রতীতিবশতঃ 

শব্ের অনিত্যতা সিদ্ধ হইয়াছে । “সেই এই ক” ইত্যাকারক যে জ্ঞান 

উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান সজাতীয়ের জ্ঞাপক অর্থাৎ এই “কশ্কারটি সেই 

“ক”কারের সজাতীয় এরূপ বোধের উদয় হয়। যেমন “সেই ওষধ” এরূপ 

বলিলে, যে উ্ষধ পূর্বে ব্যবহার কর হইয়াছিল, এইটি তাহার সজাতীয় ওষধ 

এইরূপ বোধ হয়। অতএব সকল বর্ণ ই অনিত্য। ইহা আমাদের নৈয়ায়িক- 

দিগের অভিমত ॥ ১৬৭-১৬৮ ॥ 

নব্ু হান্ছতয নিত্নতত্ান্্ন্দলিন্কশলদঅঙ্গলনবআহ-_ভনুঘন্দলি । হাজহালামুনুনাহু- 

শ্রিলাহাসত্ঘঘহাজিত্রানলিতযতঅলিজ্পব: | লব্তু ভ হ্লাব হ্ৃক্ষাহ হুতঘাহি সবযজিঙ্ালা- 

ভল্তনানা লিত্যন্বমূ। হক ন্থীনূঘাত্মিলাহানুতিসস'নকতত্যতী আহ ীওআনিলি। 

জাজাত্ঘিনিলি। লস সত্যমিষ্কালজ্য লন্ঘজালীমত লিমযী লত্তু লহুভ্যক্তঘমীহীলিনয:, 

শজ সীলিনিহীঘানূ। হুতঘস্ব লআীহ্ঘিত্জুঘীলযসলংললিলি ॥২ধ৩॥। 

নন্তু ভার্নীয জী5ঘলিলি সব্যিস্থা স্তস হুচ্তা হব্যল আহ -লইলি । অহ্থীঘ্ণ 

মা জু অবীনঘনল্মীলাণি ছল দিব্যানি-হ্হানা হিলিলানর: ॥২ধ॥ 
হলি গীনহ্ানহ্থীঘা্যাব-নিযানিল্রান-অঙ্তান্বায্যন্তন-গীলিম্বনাথণস্বালল- 

সন্থান্বাত্থ-দিহন্ছিলাঘা ভিজাল্নসুকানধ্আা যুজনিক্কনজনূ। 

অমামহন্বায-সল্তী5ঘি ॥ 

শক নিত্যপদার্থ বলিয়। নিত্যবস্তর উৎপত্তি কীভাবে সম্ভব হয়? এই 

আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন--উৎপন্ন ইতি। সকল শব উৎপতি ও 
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বিনাশশীল বলিয়া ব্যবস্থিত হওয়ায় শবের অনিত্যত্বসিদ্ধ হয়। উৎপত্তির 

পূর্ব্বে শবের উপলদ্ধি হয় না । উচ্চারণের বা অভিঘাতের পর শবের উৎপত্তি 

হইলে শব্দের উপলব্ধি হয় । সতরাং শব স্থায়ী পদার্থ নহে । শব উৎপত্তিশীঙ 
জন্য-ভাব পদার্থ, সুতরাং শব্ের বিনাশ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

সংযোগ বা বিভাগের দ্বারা শব উৎপন্ন হয়। উচ্চারণের দ্বার] বক্তার মৃখবিবরে 

শব উৎপন্ন না হইয়া যদি অভিব্যক্ত হয় এই কথা বলিলে এ শব্ধ শ্রোতার 

শ্রোজ্রেক্ডিয়দ্বারা গৃহীত হইবে না। যেহেতু শ্রোতার শ্রবণেন্ত্রিয় বক্তার 
মুখবিবরে গমন করিতে পারে না এবং এ অভিব্যক্ত শব ও প্রোতার 

শ্রবণেক্দজ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং শব্দের উৎপতি স্বীকার করিতে 

হইবে । এবং বীচীতরঙ্গন্তায়ে শব শ্রোতার শ্রবণেক্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগ্রাহ্যবিষয় 

হয় । এইভাবে নৈয়ায়িকের। শবের অনিত্যতা স্বীকার করেন। 

যদি বল “সেই এই ককার” ইত্যাকারক প্রত্যভিজ্ঞা হইতে শব্দসমূহের 
নিত্যতা সিদ্ধ হয়। অতএব পূর্ব কথিত শব্দ সকলের উৎপত্তি ও বিনাশবোধ 

ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে । এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-«“সেই এই” ইত্যাদি । 

সাজাত্য ইতি। সেইস্থলে অর্থাং “এই সেই ককার” ইত্যাদিস্থলে সজাতীয়তুই 

প্রতাভিজ্ঞার বিষয়, কিন্তু “সেই ব্যক্তির সহিত অভেদ” ইহ! প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় 

নহে। পূর্বের যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, পরবর্তীকালে যদি সেই জাতীয় 
পদার্থ পুনঃ প্রত্যক্ষবিষয় হয় এবং সেই সময়ে পূর্ববপ্রত্যক্ষজ্ঞানজন্য-সংস্কার 

উদ্বুদ্ধ হইলে এ উদ্বুদ্ধ সংস্কার-সহকৃত-প্রত্যক্ষ-জনক-সামগ্রীর দ্বারা ষে জ্ঞান 

হয় তাহ! প্রত্যভিজ্ঞ! বলিয়া অভিহিত হয়। অতএব পূর্ববপ্রত্যক্ষবিষয়ের সহিত 

বর্তমান প্রত্যক্ষীভূত বিষয় প্রত্যভিজ্ঞানে অভিন্ন নহে। যেহেতু তাহ না 

হইলে পূর্বেবাক্ত উৎপাদ ও বিনাশশালী প্রভীতির সহিত বিরোধ উৎপন্ন হয়। 

কঙ্লিকাতায় যখন দেবদত্তকে দেখিয়াছিলাম তখন জ্ঞান হইয়াছিল--“অয়্ং 

দেবদতৃ2” | বর্ধমানে দেখিবার সময়েও যদি “অক্পং দেবদত 2” এরূপ জ্ঞান 

হয়, তাহা হইলে এই জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞ। বলিয়া! গণ) হয় না। এ সময়ে দেবদতের 

সহিত চক্ষুঃসংযোগের পরই কলিকাতায় প্রতক্ষজ্ঞানজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে 

“সঃ অয়ং দেবদত2” এরূপজ্ঞান হইবে । এই জ্ঞানকেই প্রত্যভিজ্ঞা বলে। 

এইভাবে স্জাতীয় প্রতাভিজ্ঞার বিষয় হইলে উৎপাদ-প্রতীতি ও প্রত্যভিজ্ঞা 

এই ছুই প্রভীতির শ্রমশূন্থত্বসিদ্ধ হইল ॥ ১৬৭ ॥ 
যদি বল সঙজাতীয় বস্তস্থলে “এই সেই” ইত্যাকারক-প্রত্যভিজ্ঞা কোথায় 

৪৬০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পরিলক্ষিত হইয়াছে? এই আশঙ্ক।র উত্তরে বলিতেছেন-তদেব ইতি । ষে, 

ওষধ আমি তৈয়ারী করিয়াছি, সেই জাতীয় উষধধ অন্য লোকও তৈয়ারী 

করিয়াছে । এরূপ প্রতাভিন্ঞ! জ্ঞান পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা 

দেখিতে পাওয়। যায় বলিয়। “সেই এই" এইরূপ স্বজাতীয়ত্ববিষয়ক প্রতীতির 

অভাব নাই । ইহাই ভাবার্থ ॥ ১৬৮ ॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায় -- বীরেশ্বরতর্কতীর্থ - দেশিকোতমোপাধিক 

্ীশ্রীজী বস্তায় তীর্থানস্তকুমারতর্কতীর্থমহোদয়ান্তেবাসি - ভারদ্বাজান্নদা প্রসাদ সুত 
_ শ্রীগোপালচন্দ্রতর্কতীর্থকৃত-ক!রিকাবলী সহিত সিদ্ধান্তমৃক্তাবলীর সবিশদ 

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । 

গুপনিরূপণম্ ৪৬১ 



সিক্স অযু 



পারিভাষিক শব্দাবলী 
তর্ক 

শান্তর নিরপেক্ষ বা শান্ত্রকে অপেক্ষা ন৷ করিয়। স্বাধীন বৃদ্ধির দ্বার] প্রণোদিত 

তর্ক, কুতর্ক ব৷ বিতর্ক বলিয়া অভিহিত হয় । 

“অনিষ প্রসঙ্গস্তর্ক$” অনিষ্টের » অনভিমতসাধ্যের প্রসঙ্গ অর্থাং আপত্তির 

নাম তর্ক। অথবা অনিষ্টের »সহচারজ্ঞান ব1 ব্যাপ্ডিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূত 

জ্ঞানের প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তির নাম তর্ক। 

যেমন “ধূমো বহিজন্যঃ, এখানে ধৃমনিষ্ঠ বহিনজন্যতব সন্বদ্ধের সামান্যতঃ 
জ্ঞান থাকিলেও উহ্বার বিশেষজ্ঞান অর্থাং “ধূমে ন বহিনব্যাভিচারী” ধুম বহিচ- 
ব্যভিচারী নহে এবূপ বিশেষ তত্বটি জানিতে হইলে প্রথমতঃ এ জিজ্ঞাসিত 

পদার্থ সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী দুইটি ধর্ম লইয়া আলোচন। করিতে হইবে--- 

“অয়মীদৃশঃ অথবা অয্মীদ্বশে। ন” ইহা এরূপ, হইবে অথবা ইহা! এরূপ 

হইবে না। ষথা-প্ধুমো বহিনব্যভিচারী ন বা” ধূম বহির ব্যভিচারী হইবে 
অথবা হইবে না৷ এরূপ সংশয় যখন উপস্থিত হইবে, তখন এঁ সংশয়কে সুদৃঢ় ভাবে 

বিনষ্ট না করিতে পারিলে “ধৃূমো৷ বহিনজন্য”? ধুম বহিঃ হইতে উৎপন্ন হয় এন্দপ 
জ্ঞান প্রমাণিত হইবে ন|। 

অথবা যেমন আত্মপদার্থসন্বন্ধে সামান্যভাবে জ্ঞান থাকিলেও উহার বিশেষ- 

জ্ঞান অর্থাং “আত্মা নিত্য” এই বিশেষতত্বটি জানিতে হইলে প্রথমতঃ 

“অয়মাত্মা অনিত্যো ন বা” এইরূপ বিরুদ্ধভাবাভাবকোটিদ্বয়রপসংশয় 

উপস্থাপিত করিতে হইবে, পরে এ সংশয়কে সৃদুঢ়ভাবে বিনষ্ট করিতে না 

পারিলে “অয়মাত্মা নিত্য'” এরূপ জ্ঞান প্রমাণিত হইবে না। অতএব 

ব্যভিচারের শঙ্কা দুরীকরণের জন্য অনুকূল তর্কের আবশ্ক ৷ 

বাহার সংসার ও মোক্ষ স্বীকার করেন, তাহাদের মতে “আত্মা নিত্য” 

ইহা স্বীকার করিলে সংসার ও মোক্ষের উপপতি হইবে। কিন্ত আত্ম! 

অনিত্য এরূপ স্বীকারে উহ সম্ভব হইবে না। অতএব “আত্মা হইল নিত্যবস্ত, 
কিন্ত অনিত্য বস্ত নহে” এরূপ অনুকূল তর্ক ব্যভিচারসংশয়কে বিনষ্ট করিয়। 

পারিভাষিক শব্দাবলী এক 



ছেতুর ছার! সাধ্যবস্ত সাধনে সহায়তা করেন এইজন্য তর্ককে অনুমান প্রমাণের 

সহায়ক বা সহকারী বল] হয় । কিন্ত অনুকূল তর্ক স্বয়ং প্রমাণ নহে। 
অনেকস্থলে যখন প্রমাণবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় প্রমাণ তাহার 

প্রতিপাদ্যতত্ব প্রকাশ বা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় না, তখন ব্াাভিচার- 

সংশয় নিরাকরণের জন্যই অনুকূল তর্কের একান্তই আবশ্যক হয় । 
তর্কের আকার এইরূপ হইবে--“এই পদার্থ এইরূপ হইবে, এততিন্ন হইবে 

না” “ধৃম বহিজন্য হইবে, ধম বহির ব্যভিচারী হইবে না” | 

নৈয়ায়িক কোন বিষয়ে প্রমাণ করিতে প্রবৃত হইলে পর প্রমাণবিষয়ে 

বিপর্য্যয়শঙ্কা! ব। ব্যভিচারশক্কা -তাহার অভাব বিষয়ে সুদঢ় সংশয় উপস্থিত 

হইলে যে পর্যস্ত কোন অনিষ্টের--অনভিমতসাধ্যের বা ব্যাপ্তিজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধকীভূতজ্ঞানের আপত্তি এ সংশয়কে বিনষ্ট করিতে ন। পারে, সে পর্যয্ত 

তছিষয় প্রমাণিত হয় না । এ অনিষ$আপত্তি দ্বার! প্রমাণের সুদৃঢ় সংশয় বিন 
হইলে পর প্রমাণের সংশয়রূপ অন্তরায় না থাকায় প্রমাণ তখন স্ববিষয়ে-স্ব স্ব 

সাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া! ফল সম্পাদন করে বা তত্বনিশ্চয় উৎপন্ন করে । অতএব 

দেখা যায় যে--প্রমাণবিষয়ে যুক্তাযুক্ত বিচাররূপ “তর্ক”, ব্যভিচারসংশয় 

বিনষ্ট করিয়। প্রমাণের উপপতি বিধান করে । এবং তদ্দ্ধার! পরস্পর বিরোধী 

ধন্মদ্বয়ের মধ্যে একতর ধন্মকে অনুজ্ঞাকরতঃ প্রবর্তমান প্রমাণকে অনুগ্রহ 
করেন। অর্থাৎ উতকট সংশয়বশতঃ প্রমাণ স্ববিষয়ে নির্যাপার ছিল, এখন 
ংশয়রূপ অন্তরায়কে বিন করিয়। প্রমাণকে ব্যাপারবিশিষ্ট করে । তখন 

তর্কানৃগৃহীত প্রমাণ তত্বনির্ণয়ে সমর্থ হয় । 

যদিও সংশয়ের পরই জিজ্ঞাসা জন্মায়, তথাপি অনেকস্থলে জিজ্ঞাসার 

পরও সংশয় জন্মায়, সেই সংশয়ই তর্কোপস্থিতির অঙ্গ । তর্ক সেই সংশয়ের 

পরস্পর-বিরোধী ধন্ম দ্ুইটির মধ্যে একটির নিষেধ ছারা অপরটিকে প্রমাণের 

বিষয়রূপে অনুজ্ঞা করেন। সুতরাং যে বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হয় বা উপস্থিত 
হয়, সেই বিষয়েই তর্কও উপস্থিত হয় । এইজন্য যে বিষয়ে সংশয় নাই, সে 

বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হয় না। এই নিমিতই সংশয়কে তর্কোপস্থিতির অঙ্গ 

বল! হয়। প্রমাণবিষয়ে সংশয় নিরাশই হইল তর্কের ফল। ইহাই তর্কের 

অনুগ্রহ বলিয়! কথিত । 
উদয়ানাচার্য্য বলিয়াছেন-__- “অনিষ্ট প্রসঙ্গঘ্তর্কঃ” ৷ তাফিকরক্ষাকার 

মতে প্রসঙ্গ শবের অর্থ আপত্তি, অনিফের আপতিকে তর্ক বলে । অনিষ্ট 

দই ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হুই প্রকার--৫১) যাহ প্রমাণসিদ্ধ, তাহার পরিত্যাগ । (২) যাহ! অপ্রামাণিক 

তাহার গ্রহণ। যেমন কেহ বলেন--জল পান করিলে পিপাস। নিবৃত হয় ন!। 

এই কথা শুনিয়। অন্য ব্যক্তি আপত্তি করিলেন-_-যদি জল পান করিয়া পিপাস। 

নিরৃত ন৷ হয়-_-পীতজল পিপাসার নিবর্ভক যদি ন! হয়, তাহা হইলে পিপাস্ৃ- 

ব্যকিরা জল পান না৷ করুক অর্থাৎ তাহার! জল পান করেন কেন ? এখানে 

পিপাসু ব্যক্তিরা জল পান করিয়। থাকেন, ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ এবং ইহ! 

অশ্বীকার করিবার উপায় নাই। এই প্রমাণসিদ্ধ পদার্থের পরিত্যাগরূপ 

অনিষ্টের প্রসঙ্গ বা আপত্তি করায় “তর্ক হইল । 

আবার কেহ কেহ বলেন--জল পান করিলে এ জল অন্তর্দাহ জন্মায়। 

তখন এই কথা শুনিয়! অপর ব্যক্তি বলিল-_-জলপান করিলে যদি পীতজল 

অন্তর্দাহ জন্মায়, তাহ! হইলে আমারও পীতজল অন্তর্দাহ উৎপাদন করুকৃ। 
আমিও তে৷ জল পান করিলাম আমার অন্তর্দাহ জন্মায় নাই কেন? এখানে 

আপত্তিকারীর “অস্তর্দাহ” অপ্রামাণিক॥ এই অপ্রামাণিক স্বীকারের প্রসঙ্গ 

বা আপতি প্রদর্শন করায় উহাকেও তর্ক বলে। 

বিশ্বনাথ বলিয়াছেন--“অবিজ্ঞাততত্বেহর্থে কারণোপপত্তিতঃ উহন্তর্কঃ” | 

কারণ শবের অর্থ ব্যাপ্য। উপপত্তি শবের অর্থ আরোপ । উহশব্ষের অর্থ 

তর্ক-আপত্তি। 

ব্যাপ্য বা আপাদক পদার্থ থাকিলেই ব্যাপক বা আপাদ্য থাকিবে। 

স্বৃতরাং সেখানে ব্যাপ্যের বা আপাদকের আরোপবশতঃ ব্যাপকের বা 

আপাদ্যের আরোপ ব! আপতি করা যায়। অতএব ব্যাপ্য বা হেতুর আরোপ- 

বশতঃ যে ব্যাপক বা সাধ্যের আরোপ হয় তাহাকে তর্ক বলে। 

যে ব্যাপক ব৷ আপাদ্য প্রমাণসিদ্ধ, সেখানে তাহার আরোপ ব। আপতি 

হয় না। যেহেতু এ আপতি হইল ইফ্টাপত্তি যেমন পর্বতে বহি ও ধুম 
উভয়ই আছে। 

এখন যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে--যদি পর্বতে ধুম থাকে তাহ! হইলে 
বন্ছিও থাকুক এরূপ আপত্তি তর্ক বলিয়া কথিত হয় না। যেহেতু পর্বতে 
বন্ির আপত্তি হইল ইঞ্টাপতি। 

অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে--যেখানে ব্যাপক বা আপাদ্যের অভাব- 

নিশ্ক্ন আছে, সেইস্থলে ব্যাপ্যের বা আপাদকের আরোপবশতঃ ব্যাপকের বা 

আপাদ্যের যে আরোপ হয়, ভাহাকেই তর্ক বলে। 

পারিভাষিক শবাবলী তিন 



আরোপ দুই প্রকার-_আহার্য্যাক্ষক ও অনাহার্য্যাত্মক | কৃত্রিম বা 
মিথ্যাভ্রমকে আহার্য বলে। এবং অকৃত্রিম বা বাস্তবত্রমকে অনাহাধ্য বলে। 

যেখানে প্রতিবন্ধক জ্ঞানসত্বেও ইচ্ছাপূর্বক আরোপ হয় তাহাকে আহাধ্য- 
ভ্রম বলে। “বাধকালীনেচ্ছাজন্যত্বমাহাধ্যত্বমূ।”” আর যেখানে প্রতিবন্ধকীতৃত 

যথাথজ্ঞান জন্মায় নাই সেই ভ্রমকে অনাহাধ্য ভ্রম বল। হয় । 

তর্কের লক্ষণে যে আরোপের কথা বল। হইয়াছে, তাহা আহাধ্যাত্মক ভ্রম । 

তর্ক শবের অর্থ আপত্তিবিশেষ । যেমন জলে বহি ও ধূম নাই ইহা আমি 
জানি। তথাপি যদি কেহ “জলে ধূম আছে” এই কথা বলেন। তখন 

প্রতিবাদী এই বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করিবেন যে--“জলে যদি ধৃম থাকে 
তবে বহিও থাকুক্',। এখানে ব্যাপ্য বা আপাদক ধূমের আরোপ করিয়া 

ব্যাপক বা আপাদ্য বির যে আরোপ হইল উহ্হাকে তর্ক বলে। এখানে এ 

দুইটি আরোপই ইচ্ছাপ্রমক্ত হইয়াছে । যেহেতু জলে ধূম ও বহি নাই, একথা 
জানিয়াই এরূপ আরোপ করা হইয়াছে। অতএব উহা! আহার্য্যাত্মক 
আরোপ । 

যেকোন পদার্থের আরোপ করিয়া ততপ্রযুক্ত যে কোন পদার্থের আরোপ 
তর্ক নহে। যেমন কোন ব্যক্তি “এই গৃহে হস্তী থাকে" এই কথ। বলিলে, যদি 

কেহ বলেন যে--“যদি এই গৃহে হস্তী থাকে, তবে অশ্বও থাকৃক্” এরূপ 
আরোপ তর্ক বলিয়া পরিগ্রণিত হয় না। যেহেতু হস্তী অস্খ্বের ব্যাপ্য নহে 

অর্থাৎ হস্তী থাকিলেই অশ্ব থাকিবে এরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। এইজদ্যাই 

আপত্তিবিশেষই তর্ক নামে কথিত এই কথা বল! হইয়াছে। 

আপত্তি বা তর্কস্থলে ব্যাপ্য আপাদক বলিয়া! এবং ব্যাপক আপাদ্য বলিয়। 

গণ্য হয়। ব্যাপকাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যাভাব নিশ্চয় হয়, এই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান 

অন্ুমিতি বলিয়। কথিত । 

একটি সর্তসাপেক্ষতত্ব, যাহার বিপরীতকেই সত্য বলিয়া! লোকে জ্ঞাত 

হয়-তর্ক নামে অভিহিত হয়। অথবা উহা আনুমানিক সিদ্ধান্ত গৃহীত 
বলিয়্াও কথিত হইয়া! থাকে । যথা যখন “গ”কে “ঘ” নয় বলিয়া নিশ্চিতভাবে 

জ্ঞাত হওয়। যায়, তখন ক-্থ এই অনুমানের ভিত্তিতে গ-্ঘ এইরূপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায়, এই অনুমানাট তখন তর্ক বলিয়া কথিত হয় । 

তর্কের উদ্দেশ্য একটি সাধারণতত্বের নির্ুলতা নিশ্চয় করা বা যাচাই 

চার ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



করা। যদি “ক' খ হয় তাহ হইলে 'গ' ঘহইবে। কিন্তু 'গ' তে কদাপি €ঘ 

হয় না, সুতরাং সেইজন্য “ক” খ নহে। 

আম্বীক্ষিকী বিদ্যা তর্কের বা' তর্কশান্ত্রের সকল তত্ব গ্রকাশ করিয়াছে। 

বিচার দ্বার! ধর্ম নির্ণয়ের মত ব্রন্ম নির্ণয়েও বেদান্ত শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক 

আবশ্যক । শান্ত্রার্থ নির্ণয়ে প্রমাণসহকারী তর্ক আবশ্যক । তর্ককে পরিত্যাগ 

করিয়া কেহই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। বিচার দ্বার! ধাহার। শাস্ত্র 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহারা সকলেই তর্ককে 

অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন-_তর্ক দ্বারা 

মনন কর্তব্য । তর্কের আরও বক্তব্যবিষয় অনেক থাকিলেও কলেবরবৃদ্ধির 

ভয়ে এইখানেই তর্কের কথা সমাপ্তি করিলাম । 

ফলমুখগৌরব 
যেস্থলে গৌরব স্বীকার না করিলে কোন গত্যন্তর বা উপায় নাই সেই 

গোৌরবকে ফলমুখগোরব বলা হয় । 
যথা-ষেস্ানে ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞান ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান এই দুইটি জ্ঞান 

স্বতন্ত্ররপে অনুমিতির কারণ হয়, সেস্থানেও “সাধ্যব্যাপ্যহেতৃমান্ পক্ষ” এরূপ- 

বিশিষটজ্ঞান কল্পিত হয় এবং তাহা হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। এখানে উক্ত 

দুইটি কার্যকারণভাব স্বীকার করায় যে গৌরব উৎপন্ন হইতেছে তাহ। 

দোষাবহ নহে। যেহেতু উহ! ফলমবখগোরব বলিয় কথিত হয়। 
এবং “নিষাদ্-স্থপতিং যাজয়েং" এখানে “নিষাদদিগের” এরূপ যষী 

তৎপুরুষ সমাসনিম্পন্ন অর্থ স্বীকৃত হইলে লক্ষণাশক্তি স্বীকারের প্রয়োজন হয় 
বলিয়। এরূপ অর্থ স্বীকার ন। করিয়া “নিষাদ জাতীয় স্থপতি” এরূপ কর্মধারয় 

সমাসনিস্পন্ন অর্থ কল্পিত ব স্বীকৃত হয়। 

যদি বল নিষাদ শবের দ্বার] চণ্ডালজাতিবিশেষ বোধিত হয়। স্বৃতরাং 

উহাদের বেদাধ্যয়নে অধিকার ন৷ থাকায় উহাদের পক্ষে যাজনক্রিয়! সম্ভব 

নহে, অতএব “নিষাদস্থপতিং যাজয়েং" এই বাক্যার্থের অন্বয়ের বা বোধের 

অনুপপতিহেতু লক্ষপারৃতি স্বীকৃত হইবে । 

এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু “নিষাদ স্থপতিং যাজয়েং” এই বাক্য 

হইতেই অবগত হওয়া যায় যে--নিষাদের বেদবিদ্যায় অধিকাস্িতা আছে 

এরূপ কল্পিত হয়। এখানে লক্ষ্যার্থ স্বীকার কর] অপেক্ষা! লাঘববশতঃ শক্যার্থ 

পারিভাধিক শবাবলী পাঁচ 



স্বীকার কর] হুইয়াছে। নিষাদের বেদবিদ্যায় অধিকারিতা কল্পন! ব্যতীত 
অন্ত কোন উপায়ে উক্ত বাক্যের মৃখ্যার্থান্বয়ের বা বোধের উপপত্তি হয় ন! 
বলিয়। উক্ত কর্পনাজনিত গৌরবের ফলমৃখগোরবত্ব হইয়াছে । 

চালুনীন্যায় 
চালুনী বা ছাকুনীর উদাহরণ দ্বারা প্রদপিত হইতেছে যে কি করিয়া! বা 

কেমন করিয়া লক্ষ্যবস্তটি কোন ন। কোন ছিদ্রপথ দ্বার] বহিষ্কৃত হয়- লক্ষণের 

বাহিরে চলিয়। যায়। 

যথা-দ্রব্যারস্ভের অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণে দ্রব্যাধিকরণে বর্তমান অভাবের 

প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ধর্মবত্বই কারণত্ব । কারণের লক্ষণ এইভাবে না 

বলিয় “কেবল দ্রব্যাধিকরণে বর্তমান অভাবের অপ্রতিযোগী কারণ” এরূপ 

কারণের লক্ষণ বলিলে-_সকল বন্তই ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাদৃশ অভাবীয় প্রতিযোগী 

হইয়া! উক্ত কারণের লক্ষণে অসম্ভব দোষ উৎপন্ন হয়। সেই অসম্ভব দোষের 

প্রকারটি এইরূপ--মনে কর--দণ্ুসামান্য ঘটসামানের প্রতি কারণ। এখন যদি 

ঘটাধিকরণবৃত্তিঅভাবপদে তদ্দণ্ডের অভাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে তদ্দণ্ড 

এ অভাবের প্রতিযোগী হয় । আবার যদি এতদ্দণ্ডের অভাব গৃহীত হয়, 

তখন এতদ্দণ্ড উক্ত অভাবের প্রতিযোগী হইবে। এইভাবে চালুনীন্যায়ে 

ক্রমশঃ ক্রমশঃ সকল দণ্ডই উক্ত অভাবের প্রতিযোগী হইবে, অপ্রতিযোগগী আর 

কেহ হইবে ন1। 

স্যায়শান্ত্রে 'চালুনীন্যায়ের” ব্যাখ্য। বা প্রয়োগ এভাবে প্রদশিত হইয়াছে। 

চালুনীর ছিদ্রপথ দ্বারা যেমন ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমগ্র বস্তটিই বহিষ্কৃত হইয়। যায় । 

স্কায়শান্ত্রের সকল লক্ষ/পদার্থই সেইরূপ ক্রমশঃ ক্রমশঃ অলক্ষ্যে চলিয়া যার । 

মৃতরাং এইভাবে সেখানে অসম্ভব দোষ আসিয়। উপস্থিত হয়। কেমন করিয়। 

লক্ষ্যবস্তুগুলি অলক্ষ্যে চলিয়া যায়, সেই পদ্ধতিটি পাঠকের নিকটে সহজ 

সরলভাবে বুঝাইবার জন্যই নৈয়ায়িক চালুনীন্যায় এই পারিভাষিক শব্দটি 
প্রয়োগ ব। ব্যবহার করিয়াছেন। 

জীবনযোনিযত্ব 
যত্ব তিন প্রকার- প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। কর্ডূমিচ্ছা চিকীর্যা, 

ইহা! আমার যত্রসাধ্য ও ইহাদ্বার] ইঞসাধন হইতে পারে এরপ জ্ঞান প্রবৃত্তির 

হয় ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



প্রতি কারণ। নৈয়ায়িক ইফ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ এই কথ। 
বলেন। অন্নপাকাদি অগ্নিসম্নিধানে অবস্থানাদিহেতু উহ। আপাততঃ র্েশাদির 

জনক বলিয়া বোধিত হইলেও অন্নাদি ভক্ষণরূপ বলবদিষ আছে। সুতরাং 

মধ্যবর্তী অগ্নিসন্নিধানে অবস্থান প্রভূতিকে ক্লেশ বলিয়া গণনা ন৷ করিয়া 
লোকে তাহাতে প্ররৃত হয় । 

“ইহা! অনিষ্টের সাধন” এই জ্ঞান নিবৃতির প্রতি কারণ। যেমন বিষযৃক্ত 

অন্নভোজনাদি। 

যে যত্ু জীবনের যোনি--কারণ তাহাঁকেই জীবনযোনিষত্ব বলে। জীবন- 

যোনিষত্ব যাবজ্জীবন বর্তমান থাকে । এ যত্র ইন্ট্রিয়ের অগোচর ॥ উহা 

শরীরে প্রাণসঞ্চারের প্রতি কারণ। 

করণ 
একটি কাধ্যের অনেক কারণ বা কারণকুট থাকে । তাহার মধ্যে 

কতকগুলি কারণকে সাধারণ এবং কতকগুলি কারণকে অসাধারণ বল] হয়। 

সকল কার্য্যের উৎপত্তিতে যে সকল কারণের অপেক্ষা থাকে সেইসকল 

কারণ সাধারণ কারণ বলিয়৷ অভিহিত । ঈশ্বর, ঈশ্বরীয় জ্ঞান, ইচ্ছা! ও গ্রযড়, 

কাল, দিকৃ, অদৃষ্ট ও তত্বৎকার্য্ের প্রাগভাব এই আটটি কারণ কাধ্যমাত্রের 

প্রতি সাধারণ কারণ বলিয়া কথিত। ইহাদের কার্য্যতাবচ্ছেদ কধর্ম কার্্যত্ব। 

কার্য্যের উৎপত্তিতে যে কারণটি ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কার্যের অসাধারণজনক 

ইয় তাহাকে করণ বলে। অসাধারণ কারণের কাধ্যতাবচ্ছেদ কধর্মম ঘটত্ব- 

পটত্বাদি। প্রত্যক্ষজ্ঞানে চক্ষরাদি ইত্ত্রিয়সমুহ করণ। উপমিতিতে সাদৃস্থ- 

জ্ঞান করণ, অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ ও শান্দবোধে পদজ্ঞান করণ। 

ব্যাপার 
“তজ্জন্তত্বে সতি তজজন্তজনকে। হি ব্যাপার2 1”, যে কারণের দ্বারা 

উৎপন্ন হইয়! এ কারণের দ্বারা উৎপন্ন কাধ্যের জনক হয় তাহাই ব্যাপার 

বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন অনুমিতিতে পরামর্শ হইল ব্যাপার, উপমিতিতে 

অভিদেশবাক্যার্থের স্মরণ ব্যাপার। পরামর্শ ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হইয়া ব্যাণ্তিজ্ঞান- 

জন্যঅনুমিতির জনক হয় । 

কুঠারসংযোগ, কুঠারজব্য হইয়া কুঠারজন্যছেদনক্রিয়ার জনক হয়। 

কপালছয় সংযোগ, দগ্াদি কারণজন্য হইয়। দণ্ডাদিকারণজন্য ঘটের জনক হয়। 

পারিভাষিক শব্দাবঙ্গী সাত 



নাম্তরীয়ক 
নান্তরীয়ক শবের অর্থ মধ্যবর্তী । কোন ইফবন্ত লাভ করিতে হইলে কর্খব 

করিতে হয়, কর্ম হইল ক্লেশসাধ্যবস্ত । কর্ম ও ফললাভ বা ইঞ্টোংপত্তি এই 

দুইটির মধ্যে উৎপন্ন দুঃখই নাস্তরীয়ক শবের অর্থ। যেমন অন্নাদি লাভ 

করিতে হইলে পাকক্রিয়়ার আবশ্যক । চুল্লীতে জলচাউলাদিসহ স্থালীসংস্থাপন, 
কাষ্ঠাদি আহরণ, অগ্নিপ্রস্বলন, ঘন প্রভৃতি ছৃঃখপ্রদকার্য্কলাপের নামই 
পাকক্রিয়!। এই পাকক্রিয়া কষ্টসাধ্য । সুতরাং পাকক্রিয়া ও অন্নলাভ 
ইহাদের মধ্যবর্তীস্থলে পাকক্রিয়াজন্য যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, সেই দঃখই 
নাস্তরীয়ক পদবাচ্য। 

নোদন।--যে সংযোগ হইতে শব উৎপন্ন হয় না তাহা নোদনাখ/সংযোগ 

বলিয়! কথিত । যেমন মেষদ্বয়ের সংযোগ । 

পরমমহত্পরিমাণ ও অপকুগ্পরিমাণ 
পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট প্রব্যই বিভ্ুপদবাচ্য। যে পরিমাণের সীম! নাই 

অসীম বা অনন্ত তাহাকে পরমমহৎপরিমাণ বলে । যথা-- আকাশ, কাল, 

দিক্ ও আত্মা। বিত্ুপদার্থ কোথাও থাকে না । 

ধাহার] “নিত্যসংযোগ” স্বীকার করেন তাহারা বলেন-_বিত্বুপদার্থ নিত্য- 
সংযোগসম্বদ্ধে পরস্পর পরম্পরে থাকে অর্থাৎ আকাশ বৃতি করে দিকৃ, 

কাল ও আত্মাতে। দিক্ বৃত্তি করে আকাশ, কাল ও আত্মাতে। কাল 

বৃত্তি করে আকাশ, দিক্ ও আত্মাতে। এবং আত্মা বৃত্তি করে আকাশ, 

দিক্ ও কালে। 

কোন কোন পণ্ডিত বলেন--আকাশ, দিক্ ও আত্মা কালিকবিশেষণতা- 

সম্বন্ধে বৃত্তি করে। যাহাকে কোন প্রকারে ত্যাগ কর! যায় না বা ষাহাকে 

পরিত্যাগ করিয়া এক মৃহুর্ভ থাকা চলে না তাহাই নিত্য। এইজন্ত নিত্যবস্ত 

সকল সময়ে সর্বভূতের আশ্রয় বলিয়। উহার! ব্যাপকহেতু বিভ্বুপদবাচ্য। 

যে পরিমাণের সীমা আছে অর্থাৎ পরিমিত, সেই সীমিত পরিমাণকে 

অপকৃষ্ণ বা ক্ষত্র পরিমাণ বলে। পৃথিব্যাদি মূর্ত ভ্রব্যের পরিমাথ হইল 
অপকৃষ্ট। এইজন্যই অপকৃষ্ণ পরিমাণবত্বং মৃূর্তত্বং এরূপ মৃর্ভের লক্ষণ 

অভিহিত হইয়াছে। 

আট ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিপ্রতিপত্তিবাক্য 
“হাব নিত্য অথবা অনিত্য” এরূপ বিরোধীবাক্য বা! বিরুদ্ধ কোটিছয়ের 

উপস্থাপক বাকাকে বিপ্রতিপত্ি বা বিরোধীবাক্য বলে । যথা জ্ঞানপ্রামাণ্য, 

তাহার অগ্রামাণ্যের অগ্রাহক যাবংজ্ঞানগ্রাছকসামগ্রী ন বা ইত্যকারক 

বিপ্রতিপত্তিবাক্য। বিপ্রতিপত্িস্থলে কোটিদ্বয়ের স্মরণের পর সংশয়ের 

মানসজ্ঞান হয়। বিপ্রতিপতি, সংশয়ের প্রতি সাক্ষাৎসম্বদ্ধে কারণ না 

হইলে পরম্পরাসমন্থদ্ধে কারণ হয়। জ্ঞানের প্রামাণ্যসংশয়বশতঃ বিষয়ের 

ংশয় হয় অর্থাৎ “জ্ঞানমিদং পরম] ন বা” এরপ জ্ঞানের প্রামাণ।সংশয় হইলে 

বিষয়েরও সন্দেহ হইয়া থাকে । এইভাবে ব্যাপ্যের সংশয় হইতেও ব্যাপকের 

ংশয় হয়। 

সংশয়মাত্রেরই প্রতি ধঙ্ীর জ্ঞান বা ধর্্সার সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজ্ঞান 
সাধারণ কারণ। 

বিসংবাদি প্রর্ত্তি ।__-বহ্ভবোধে বহি আনয়নে প্রবৃত্ত ব্যক্তি যদি বহি ন। 

পায়, তাহ! হইলে এ প্রবৃতি বিসংবাদিপ্রবৃতি বলিয়! অভিহিত হয় । 

সংবাদিপ্ররতি ।--যদি কোন ব্যক্তি বহিচ্ঞানে বহ্চি আনয়নে প্রবৃত্ত 

হয় ও সেই প্রবৃতি যদি চরিতার্থ হয়, তাহ] হইলে এ প্রবৃতি সংবাদিপ্রবৃতি 

বলিয়৷ কথিত হয়। 

অপোহ 
অপ. অপগত, উহ -তর্ক, তর্কাভাব । ততিন্নারতিত্বমপোহঃ। নীলাকার 

ও পীতাকার ইহার] অভিন্ন হইলেও নীলত্ব ও পীতত্ব এই ধর্থদ্বয়ের পরস্পর 

ভেদ থাকায় উক্ত ধন্মদ্বয়েরও ভেদ স্বীকার করিতে হইবে । নীলত্ব, নীলভিম- 
বস্ততে অবৃতি করে । 

অব্যাপ্যরতি 
“স্বাধিকরণবৃত্াত্যস্তাভাবপ্রতিফোগিত্রমব্যাপ্যবৃতিতম্।” যে পদার্থ নিজের 

অধিকরণে বর্তমান অভাবীয় প্রতিযোগী হয়, সেই পদাথ অব্যাপ্যবৃতি বলিয়। 

কথিত । অর্থাং যে পদার্থ ম্বাধিকরশের একদেশাবর্ছেদে বর্তমান থাকে 

এবং অপরদেশাবচ্ছেদে তাঙ্ার অভাব থাকে সেই পদার্থ অব্যাপ্যবৃতি বলিয়া 

গণ্য হয়। যেমন কপিসংযোগ বৃক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে বর্তমান থাকে এবং বৃক্ষের 

পারিভাষিক শব্দাবলী নয় 

১ (ক) 



সুলাবচ্ছেদে কপিসংযোগের অভাব থাকে । এই অভাবের প্রতিযোগী 
কপিসংযোগ বলিয়া! উহা অব্যাপ্যধ্তিরূপে গণ্য হয় । 

অলৌকিকসন্লিকর্ষ 
ইত্জিয়ের সহিত এতাদবশ বিষয়সমৃহের সন্লিকর্ষ স্বীকারের প্রয়োজন হয় । 

যে সকল বিষয় ইঞ্জিয় সমীপবর্তী ও ইন্জিয়াভিমুখে অবস্থিত হয় নাই। এমন 
কি ইন্দ্রিয় সম্নিকর্ষের সময়ে যে সকল বিষয় উৎপন্নই হয় নাই, অথব1 সেই 
ইঞ্জিয়ের গ্রহণযোগ্য বস্ত নয়। এতাদৃশ বিষয়সমূহের প্রত্যক্ষাত্মবক জ্ঞানের 
উপপত্তির নিমিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইবূপ 

সন্নিকর্ষ সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া! এই সন্নিকর্ষকে অলৌকিক- 
সন্নিকর্ষ বলা হয়। অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্প্রত্যক্ষ অলৌকিকপ্রত্যক্ষ বলিয়। 
কথিত হয়। অলোকিকপ্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য সামান্তলক্ষণাপ্রত্যাসত্বি বা 
সন্নিকর্ষ, জ্ঞানলক্ষণাপ্রত্যাসত্ি ও যোগজপ্রত্যাসত্তি এই তিনটি সন্নিকর্ষ 

ইন্জিয়ের ব্যাপাররূপে স্বীকৃত হয় । 

সমানানাং ভাবঃ সামান্যং এইরূপ যৌগিক অর্থেই সামান্য শব্ধ ব্যবহৃত 

হইয়াছে। সামান্য শবের অর্থ-_সদ্দশ অনেক আশ্রয়ে জ্ঞায়মান ধর্ম। এই 
ধর্মশব্দদ্বার দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও জাতি সকলপদার্থই বোধিত হয় । সেইজন্থয 
সামান্যশব্দের দ্বার! নিত্যধর্ম ঘটত্বাদি ও অনিত্যধর্ম ঘটাদি দ্রব্য, রূপা দিগুণ 
গৃহীত হয়। জ্ঞায়মানসামান্য কিংবা সামান্যের জ্ঞান তখনই ইন্ড্রিয়ের সঙ্িকর্ষ 
₹ইবে। যে সময়ে এ সামান্তের কোন আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়ের লৌকিকসন্নিকর্ষদ্বার! 
জ্ঞান উৎপন্ন হইবে । লৌকিকসন্নিকর্ষ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সামান্ের 
জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহ। ইন্জ্রিয়সন্নিকর্ষ হইবে না। পদার্থটির পরিচয় হইল এনধপ 
_-কোন ঘটের সহিত চক্ষুর সংযোগ হওয়ার পর উক্ত ঘটের মত দেশাস্তরস্থিত 
ও কালান্তরস্থিত অনন্ত সকল ঘটেরও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়। দেশাস্তরস্থিত বা 
কালাত্তরস্থিত ঘটসমূহ যদিও চক্ষুঃসংযুক্ত হয় না৷ তথাপি চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটটর 
যেমন প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়, সেরূপ অন্যান্য ঘটসমৃহও প্রত্যক্ষ হয় । কিন্তু উক্ত 
প্রত্যক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে-_চচ্ষুঃসংমুক্ত ঘটাদির প্রত্যক্ষ লৌকিক বলিয়া 
কথিত, যেহেতু এ প্রত্যক্ষ চক্ষঃসংযোগরূপ লে!কিকসন্নিকর্মের দ্বারা উৎপন্ন 
হয়। আর দেশান্তরস্থিত ব৷ কালাত্তরস্থিত ঘটাদির প্রত্যক্ষ অলৌফিক 
বলিয়া! কথিত হয়, যেহেতু উক্ত প্রত্যক্ষ অলোকিকসন্লিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন 
দশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবনী 



হয়। এই অলোকিকসন্মিকর্ধই সামান্যলক্ষণসন্লিকর্ষ বলিয়া অভিহিত । চক্ষুঃ- 
সংযুক্তঘটের ঘটত্ব অথবা ঘটত্বের জ্ঞানই সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ । এ ঘটত্ব সকল 
ঘটে সমবায়সন্বন্ধে থাকে বলিয় সন্নিকর্ষ হয় এবং খটত্বের জ্ঞান স্ববিষয়তৃত- 

ঘটত্বসমবার়সন্বন্ধে সকল ঘটে থাকায় সন্নিকর্ষ হয় । 
প্রাচীননৈয়ায়িক সামান্কপ্রকারজ্ঞানকে সঙন্নিকর্ষ বলেন । এবং নব্যনৈয়ার়িক 

সামান্যবিষয়কজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলেন। প্রাচীনমতে চক্ষুঃসংযুক্তঘটের 
লেঁকিকগ্রত্যক্ষ হওয়ার পর অন্যান্ত--দেশাস্তরস্থিত বা কালাস্তরস্থিত ঘটের 

অলোকিকপ্রত্যক্ষ হয়। প্রথমে ঘটত্বপ্রকারকচাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, তাহার পর 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষরূপ অলোকিকসন্নিকর্ষজন্য দেশাস্তরস্থিত ব৷ কালান্তরস্থিত ঘটের 
অলোকিকচাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় । 

আর নবীনমতে ঘটের অলোকিকচাক্ষুষের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্ত ঘটের 
অলোকিকপ্রত্ক্ষ উৎপন্ন হয়। যেহেতু এই মতে ঘটত্ববিষয়কজ্ঞানই সন্পিকর্ষরূপে 
স্বীকৃত। ঘটত্ববিষয়কজ্ঞান অন্তান্য ঘটের প্রত্যক্ষে অলোৌকিকসন্নিকর্ষ হয় 

বলিয়! লোৌকিকপ্রত্যক্ষদময়ে অলোকিকপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। 

কোন ঘটের সহিত চস্ষঃসংযোগ হওয়ার পরক্ষণে ঘট, ঘটত্ব ও সমবায়ের 

নির্ষিবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়। এই নিধ্বিকল্পক প্রত্যক্ষে ঘটত্ব বিষয় হয় বলিয়। 
তাহাকে ঘটত্ববিষয়কজ্ঞান বল! হয় । নির্ধিকল্পক প্রত্যক্ষের পরক্ষণে যখন 
চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটের সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়, এ নিব্বিকজ্সকঘটত্ববিষয়কড্তান 
সন্নিকর্ষ হওয়ায় তখনই অন্যান্য ঘটেরও অলোৌকিকপ্রত)ক্ষ হুইয়! যায়। 
এইভাবে চক্ষুঃসংযুক্তঘটের লৌকিকপ্রত্যক্ষ এবং অন্যান্ত ঘটের অলোকিকপ্রত্যক্ষ 
একই সময়ে উৎপন্ন হয় । | 

নব্যনৈয়ায়িক বলেন--ঘটত্বের নিধ্বিকল্পকড্ঞানের পরক্ষণে চক্ষুঃসংযোগরূপ 
লোৌকিকসঙ্নিকর্ষজন্য ও ঘটত্বজ্ঞানরূপ অলোকিকসন্নিকর্ষজন্য যে প্রত্যক্ষাত্মক 
জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাদৃশ প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানে চক্ষুঃসংযৃক্ত ঘট ও দেশান্তরস্থিত বা 
কালাস্তরস্থিত অপর সকল ঘট বিষয়রূপে গণ্য হয়। উক্ত একটি তাদুশ 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানে যাবতীয় ঘট বিষয় হইলেও উক্ত ঘট প্রত্যক্ষ্তানটি একজাতীয় 

বা সমানজ্াতীয় নছে। যেহেতু উক্ত ঘটগ্রত্যক্ষজ্ঞানটি চক্ষঃসংযুক্তঘটাংশে 

সবিকল্পক বলিয়া পরিচিত এবং অপর সকল ঘটাংশে নিধ্বিকক্পাক বলিয়া 
পরিজ্ঞাত। যদিও সকল ব1 যাবতীয় ঘটের ধর্ম ঘটত্ব সিদ্ধপদার্থ এবং ঘটত্বের 

সহিত ঘটদ্বের সম্বন্ধ সমবায় ও সিদ্ধবস্ত্র এবং চক্ষুঃসংযুক্ত-হটপ্রত্যক্ষের পূর্ববর্তী 

পারিভাষিক শকাবঙ্গী এগার 



নিধিবকল্পকজ্ঞানে ঘট, ঘটত্ব ও সমবায় এই তিনটি বস্তই বিষয়রূপে স্বীকৃত 

হইয়াছে । তথাপি যাবতীয় বা সকল ঘটবিষয়ক উক্ত প্রত্যক্ষজ্জানের চক্ষুঃ- 

সংযুক্ত ঘটভিন্ন সকল ঘটাংশে নিবিবিকল্পকত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 
যেহেতু সম্বন্ধের প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি সন্বন্ধীর প্রত্যক্ষজ্ঞান কারণ হয়। চক্ষুঃ- 
সংযুক্ত ঘটভিন্ন অপর সকল ঘটে ঘটত্বের সম্বন্ধরূপে সমবায়ের প্রত্যক্ষা ত্মক- 

জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যেহেতু চন্ষুঃসংযুক্তঘটভিন্ন সকল ঘটের সন্বন্ধীরূপে 

ভান ন৷ হওয়ায় তন্নিষ্ঠসমবায়সম্বদ্ধেরও প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হইতে পারে ন1। 

এবং জ্ঞান সম্বদ্ধবিশিষ্ট ন! হইলে সে জ্ঞান সবিকল্পক বলিয়া অভিহিত হয় না। 

এই কারণেই স্বীকার করিতে হইবে বা এইস্থলে পদার্থের জ্ঞানগত পার্থক্যের 
পরিচয়টি চিন্তাসহ্কারে পরিজ্ঞাত বা অবগত হইতে হইবে যে- চক্ষুসংযোগরূপ 

লোৌকিকসন্নিকর্ষজন্ত ও ঘটত্ব্তানপূর্বক অলোৌকিকসন্লিকর্ষজন্য একই সময়ে 
সকল ঘটবিষয়ক একটি প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও উক্ত প্রত্যক্ষা আআক- 

জ্ঞানটি চক্ষঃসংযুক্তঘটাংশে সবিকল্পক এবং চক্ষুঃসংযুক্তভিন্ন সকল ঘটাংশে 
নিব্বিকজ্সকজ্ঞান বলিয় স্বীকৃত হয় । 

লোকিকসন্নিকর্ষস্থলে যেমন সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগী স্বীকৃত হয়, 
অলোৌকিকসঙ্লিকর্ষ সামান্যলক্ষণাদিস্থলেও সেইরূপ সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও 
অনুযোগী স্বীকার কর। প্রয়োজন বা কর্ডব্য। চক্ষঃসংযোগাদিলোকিক- 
সন্নিকর্ষস্থলে এ সকল সম্বন্ধের প্রতিযোগী হয় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং অনুযোগী 

হয় ঘটাদিবিষযয়। আর অলোকিকসন্নিকর্ষস্থলে সামান্যকে সম্বন্ধ বলিয়। 

স্বীকার করিলে অথব1 সামান্যজ্ঞানকে সম্বন্ধ বলিয়। স্বীকার করিলে এঁ সম্বন্ধে 

প্রতিযোগী হয় ইন্দ্রিয় এবং অনুযোগী হয় সামান্যের আশ্রয় ভূত পদার্থ । 

সামান্য সন্নিকর্ষ বলিয়া! স্বীকৃত হইলে ইন্ত্রিয়বৃতি প্রতিযোগিতার 

নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে স্ববিয়কজ্ঞানবিষয়সংযোগ | এখানে স্বশব্ের দ্বার] ঘটত্ব- 

সামান্য গৃহীত হইবে । অতএব স্ববিষয়কজ্ঞানপদে ইন্তিয় সম্নিকৃষ্ট বা ইন্ড্িয- 

সংযৃক্ত ঘটে ঘটত্বের জ্ঞানগ্রাহা, এই ঘটত্বজ্ঞানের বিষয় হইয়াছে ঘট, এই সংযোগ 

ইন্ত্রিয়ে আছে বলিয়া! ঘটত্বসামান্যসন্বন্ধের প্রতিযোগী হইল ইন্দ্রিয় । এবং 

ঘটাত্বা্দি-সামান্য সম্বন্ধ বলিয়। স্বীকৃত হইলে অন্ুযোগিতা!র নিয়ামক হইবে 

সমবায় । 'ঘটদ্বসামান্যসম্বদ্ধের অনুযোগী হইল ঘটদ্বা্গি সামান্যের আশ্রয়দভূত 
পদার্থ ঘট । তাদৃশ ঘটরূপ অনুযোগগীতে ঘটত্বাদিসামাগ্য সমবায়সন্বন্ধেই থাকে । 

আর যদি সামান্তের জ্ঞান সন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে প্রতি- 

বার ভাষাপর্িচ্ছেদ ও কারিকাবলগী 



যোগিতার নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে স্ববিষয়বিশিষ্টসংযোগ । স্বশবে ঘটত্বজ্ঞান 

গৃহীত হইবে, ঘটত্বজ্ঞানের বিষয় হইল ঘটত্ব, এবং ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের সংযোগ 

ইব্জিয়ে আছে বলিয়া ইক্ত্রিয় প্রতিযোগী হইল। এবং সামান্তজ্ঞানকে 

সন্নিকর্ধ বলিয়। স্বীকার করিলে স্ববিষয়সামান্যাশ্রয়তা হইবে অনুযোগিতার 
নিয়ামক। স্বপদে ঘটত্বজ্ঞান গ্রহ্ণীয় । ঘটত্বজ্ঞানের বিষয় হইল সামান্য 

ঘটত্ব, এবং ঘটত্বের আশ্রয় তা ঘটে থাকায় ঘট অনুযোগী হইয়াছে । 
এইবূপে সামান্য সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইলে ধুলীপটলে ধৃমজ্ঞান হইলেও 

স্ববিষয়কজ্ঞানবিষয়সংযোগ প্রতিযোগিতার নিয়ামকসম্বন্ধ হইবে এবং 

অনুযোগিতার নিয়ামকসন্বন্ধ হইবে সমবায় । এখানে স্বশবের দ্বার! ধৃমত্বসামাস্বা 
গৃহীত হইবে । স্ববিষয়কজ্ঞান হইল ইল্ত্রিয়সংযুক্ত-ধুলীপটলে ধূমত্বজ্ঞান । এই 

জানের বিষয় হইল ধূলীপটল, ধূলীপটলের সহিত সংযোগ ইন্দ্রিয়ে আছে। 

আর ধূমত্বসামান্ত ধূমে সমবেত বপিয়। ধৃমনিষ্ঠানুযোগিতার নিয়ামক সম্বন্ধ 
হইয়াছে সমবায়। এইভাবে সামান্যজ্ঞানের সন্নিকর্ষত্ব স্বীকারমতেও বুঝিতে 
হইবে । সামান্তজ্ঞান বহিরিক্ত্রিয়ের সন্নিকর্ষরূণপে স্বীকৃত হইলে প্রতিযোগিতার 

নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে স্ববিষয়বিশিষ্সংযোগ ॥ কিন্তু সামাম্যজ্ঞান অন্তরিক্ত্িয়- 

মনের সন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হইলে স্ববিষয়বিশিষসংযোগ প্রতিযোগিতার 

নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে না। তখন মনোবৃত্তি প্রতিযোগিতার নিয়ামক সম্বন্ধ 

হইবে স্থাশ্রয়সংযোগ | বুদ্ধিসুখহুঃখাদি হইল মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় । বুদ্ধিত্ব- 
জ্ঞান, সৃখত্বজ্ঞান, দুঃখত্বজ্ঞ'ন সকল বৃদ্ধিমুখদূঃখাদির অলৌকিক প্রত্যক্ষের 

সন্নিকর্ষ হইবে। এই সন্নিকর্ষের প্রতিযোগী হইবে মন। স্বাশ্রয়সংযোগ 

হইবে প্রতিযোগিতার নিয়ামক । স্বপদে বৃদ্ধিত্ব-সুখত্ব দুঃখত্বজ্ঞান। এই জ্ঞানের 

আশ্রয় হইল আত্মা, যেহেতু বুদ্ধিসখদুঃখাদি হইল আত্মগত ধর্ম । আত্মার- 
সংযোগ মনে থাকে বলিয়! অলোকিকপ্রত্যক্ষসম্লিকর্ষস্থলে স্বাশ্রয়সংযোগ- 

সম্বন্ধে মন প্রতিযোগী বলিয়া গণ্য হয় । 

কেহ কেহ জ্ঞায়মানসামান্তকে সন্নিকর্ষ বলেন। প্রাচীননৈয়ায়িক 

সামান্থা প্রকারকজ্জীনকে সন্নিকর্ধ বলেন । নব্যনৈয়ায়িক সামান্যবিষ়কজ্ঞানকে 
সন্নিকর্ষ বলেন। 

সামান্যকে সন্নিকর্ষ বলিয়া! স্বীকার করিলে যে সময়ে কোন অনিত্য 

সামাগ্যের অনৃপস্থিতিহেতু উক্ত অনিত্যসাণান্তের ভ্রমাত্মকজ্ঞ।ন উৎপন্ন হয়। 

সে সময়ে অনিত্যসামান্যের প্রকৃত আশ্রয়তূত বন্তর অলৌকিক প্রত্যক্ষাত্মক- 

পায্িভাষিক শবাবলী তের 



জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যেহেতু উক্ত অলোকিকপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের কারণ 
অনিত্য সামান্ুরূপ সামান্লক্ষণসন্নিকর্ষ সেই সময়ে বর্তমান থাকে না। 

সামান্যশবের দ্বার] অনিত্য, দ্রব্য, গুাদিও বোধিত হয় একথা পুর্বে বলা 

হইয়াছে । সামান্যপদবাচ্য জন্তব্রব্যাদি অনিত্যহেত সর্ববদ! বর্তমান থাকে না 
বলিয়! তাহার অবিদ্যমানতায় ভ্রমকালীন তাহার প্রকৃত আশ্রয়ভূত বস্তর 

অলোকিকগ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের উৎপত্ধবি সম্ভব হয় না। অতএব জ্ঞায়মান 
সামান্য সন্নিকর্ষ বলিয়! স্বীকৃত হইতে পারে না । 

প্রাচীননৈয়ায়িকমতে সামান্প্রকারকজ্ঞানকে সামা শ্যলক্ষণসম্নিকর্ষ বলিয়া 

স্বীকার করিলে সামান্বিশেষ্কজ্ঞানের পর উৎপন্ন অলোকিকপ্রত্ক্ষাত্মক- 
জ্ঞানের উৎপতি হয় না। অথচ সামাম্যবিশেষ্াকজ্ঞানের পর সামান্যাশ্রয়ের 

অলৌকিকপ্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ। এখন সামান্য প্রকারকঞ্জানের সম্মিকর্মত্ব- 
স্বীকারে সামান্যবিশেষ্যকজ্ঞানের পর জাত অলৌকিক -প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি 
হয়। এই নিমিত্ত নব্যনৈক্লাক্সিক সামান্যবিষয়কজ্ঞানকেই সামান্যলক্ষণ- 
সঙ্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । 

যদি বল সামান্তলক্ষপসন্নিকর্ষ স্বীকারে যদি একটি ঘটের প্রত্যক্ষকালেই 

সকল ঘটবিষয়ক জ্ঞান হয়, একটি ধূমপ্রত্যক্ষদময়েই সকল ধৃমবিষয়ক জ্ঞান 

উৎপন্ন হয, একটি পদার্থের দর্শনকালেই তজ্জাতীয় সকল পদার্থের জ্ঞানের 

উৎপত্তি হয়, এক প্রমেয়ের প্রত্যক্ষকালেই সকল প্রমেয়ের জ্ঞান হয়, স্ৃতরাং 

সামান্তলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকারে সকলের সর্বজ্ঞতার আপতি হয়। এরূপ কথা! 

বলিতে পার] যায় না। যেহেতু সকল পদার্থ বিষয়ক সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ- 

জন্য জ্ঞানের দ্বার! সর্ববজ্ঞতু লাভ কর! যায় না। কারণ সর্বজ্ঞত্ব লাভ করিতে 

হইলে সকল পদার্থ বিষয়ক বিশেষজ্ঞান লাভ কর] প্রয়োজন। সামাহ্লক্ষণ- 

সম্লিকর্মার1 তাশ বিশেষজ্ঞান লাভ হয় না । বিশিষবৈশিষ্টযাবগাহীজ্ঞানই 
বিশেষজ্ঞান। লোকিক সন্নিকর্ষের দ্বার উৎপন্ন প্রত্যক্ষাত্মকঙ্ঞান চক্ষুঃসংযুক্ত 
ঘটাংশে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হওয়ায় চস্ুঃসংযুক্ত ঘটজ্ঞানটি বিশেষগ্ঞান 
বলিয়া কথিত হয় । কিন্তু অলোৌকিকসন্নিকর্ষের ছার] উৎপন্ন জ্ঞান ঘটসংযুক্ত 
ভিন্ন দেশান্তরস্থিত বা কালান্তরস্থিত ঘটে বিশিষ্ট-বৈশিষ্টাবগাহী নয় বলিয়। উক্ত 
জ্ঞান বিশেষজ্ঞানরূপে পরিগণিত হয় না। বিশিষবৈশিষ্টাইবগাহীজ্ঞানে 
সন্বন্ধী দুইটির ও সন্বন্ধের জ্ঞান অপেক্ষা করে। কিন্ত অলোৌকিকসম্লিকর্ষজন্য 

চক্কঃসংযুক্ত ভিন্ন সকল ঘটজ্ঞানে ঘটস্বরূপ সন্বস্কী ও সমবায় সম্বন্ধ পূর্বে জ্ঞাত 

চৌদ্দ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী' 



থাকিলেও অন্যতর সম্বন্ধী চক্ষঃসংযুক্তভিন্ন ঘট পরিজ্ঞাত না থাকায় উক্ত জ্ঞান 
বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হয় ন1। 

নব্যনৈয়ারিক বলেন সামান্থলক্ষণসন্নিকর্ষ অস্বীকার করিলে মহানস, 
চত্বর ও গোষ্ঠ কয়েকটি স্থানে ধুম ও বহির সাহচর্য্য দর্শনের দ্বার! পৃথিবীর 
যাবতীয় সকল ধূমে বহ্ির সাহচধ্যনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। 
উক্ত সাহচধ্যের নিশ্চগ়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে-_প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধূমের মত 

পৃথিবীর সকল ধুমই বহির ব্যাপ্য কিংব! এতান্বশ কোন ধুম আছে, ষে ধৃম 

বহিচর ব্যাপ্য নহে, স্ৃতরাং স্থতঃসিদ্ধ ধূমোবহি ব্যাপ্যঃ ন বা এরূপ সংশয়ের 
অনুপপত্তি হয়। যেহেতু প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধূমে বহির ব্যাপ্তি নিশ্চয় থাকিলে 
প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধূমে বহিব্যাপ্যত্বের সংশয়জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। আর 
প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধুম ভিন্ন অজ্ঞাত ধূমের বহি ব্যাপ্যত্বের সংশয় উৎপন্ন হয় এরূপ 
কথাও বলিতে পার] যায় না। বধেহেতু সংশয়ে ধন্সিজ্ঞান হইল কারণ, 
প্রত্যক্ষদৃষ্ট--ধূম ভিন্ন ধৃম পরিজ্ঞাত না হইলে ধূমে। বহিনব্যাপ্যে। ন বা এরূপ 
সংশয় জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। মহানস, চত্বর প্রভাতি কয়েকটি স্থানে মাত্র ধুম 

জ্ঞাত হইয়াছে, পৃথিবীর যাবতীয় সকল ধূম পরিজ্ঞাত হয় নাই। সুতরাং 
ধূমে। বহিনব্যাপ্যো ন বা! এরূপ সংশয়ের উপপত্তি হয় না। 

কিন্ত সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে মহানস, চত্বর প্রভৃতি স্থানে 

ধূুমের লোৌকিকপ্রত্যক্ষের পর জ্ঞায়মানধুমত্ব অথবা ধূমত্বজ্ঞানরূপ সামান্য- 

লক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারা পৃথিবীর সকল ধৃম জ্ঞাত হওয়ায় উক্ত সকল ধূমে বহিঃর 
ব্যাপ্যত্বনিশ্চয় ন। থাকায় ধুমে বহিব্যাপ্যত্বের সংশয়ের উপপত্তি হয় । 

এবং সামান্থলক্ষণসন্নিকর্ষ অস্বীকার করিলে-_দু'রবর্তী ব্যক্তি পর্ববতে ধুম 
দর্শন বা! প্রত্যক্ষ করিয়া! পর্ববতে বহর যে অনুম!ন করে, সেই অনুমানের 

অনুপপত্ি হয়। কারণ পর্ববতে বহি সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমের জ্ঞ/নরূপ 
পরামশাত্মক জ্ঞান উক্ত অনুমানের কারণ হয় । তাদশ পরামর্শজ্ঞান পর্ববতস্থিত- 
ধুমে পর্ববতস্থিতবহির ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হয়। কিন্তু পর্ববতস্থিত বহি ও ধুম 

ইত্ড্রিয়সন্নিকৃ না৷ হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুপপত্তিবশতঃ উক্ত অনুমানেরও 
অনুপপতি হয় । স্বতরাং উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপপত্তির জন্য সামান্তলক্ষণমন্নিকর্ষ 

স্বীকার করিতে হইবে । মহ্ানস, চত্বর প্রভৃতি স্থানে বহ্ছির সহিত ধুমের 
সাহচর্য্যরূপ ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানকালে বহিতত্বসামান্যলক্ষণসন্িকর্ষের 
দ্বারা ও ধুমত্ব সামান্যলক্ষণদন্লিকর্ষের দ্বারা দেশান্তরস্থিত ব৷ কালাত্তরস্থিত 

পারিভাষিক শবাবলী পনেয় 



সকল বহি ও সকল ধূম ইন্জ্িয়সম্লিকৃষ্ট হওয়ায় সকল বহ্চির সহিত সকল 

ধূমের সাহ্চর্য্যের অলোকিকপ্রত্যক্ষ হয়। তাদৃশ অলৌকিক প্রত্যক্ষজন্য 
অন্য সময়ে পর্ধবতীয়ধূম পরিলক্ষিত হইলেই উক্ত ধূমে পর্ববতীয়বহ্ির পূর্ব- 
জ্ঞাত ব্যাপ্তির স্মরণ হয় এবং তজজন্য পর্বতে বহিিব্যাপ্যধূমবান্ ইত্যাকারক 

পরামর্শাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং এই পরামর্শজ্ঞান হইতে পর্বতে বন্ির 
অনুমান হয় । অতএব এই অনুমানের উপপত্তির নিমিত সামান্যলক্ষণসন্মিক্ষ 
রূপ অলোকিকসন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

এবং ন্যায়বৈশেষিকমতে সকজ তেজের সামান্তাভাব প্রসিদ্ধ পদার্থ অন্ধকার 

বলিয়া অভিহিত হয়। অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি প্রতিযোগ্ীর জ্ঞান কারণ 

বলিয়া তমঃপদার্থের প্রত্যেক্ষের প্রতি সকল তেজের জ্ঞান হইল হেতু । সুতরাং 

পৃথিবীর সকল তেজের জ্ঞানের উপপত্তির নিমিত সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার 

করিতে হইবে । তাহা হইলে কোন একটি তেজের প্রত্যক্ষ হইলে জ্ঞায়মান 

তেজত্ত্ব অথবা তেজজ্ত্ব জ্ঞানরূপ সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বার! সকল তেজের জ্ঞান 

উৎপন্ন হওয়ায় তজ্জন্য অভাবাত্মক তমঃপ্রত্যক্ষেরও উপপতি হয়। এবং এইভাবে 

প্রাগভাবের উপপত্তির জদ্য সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

ষেবস্ত বা পদার্থ এখনও উৎপন্ন হয় নাই, সেই অনুংপন্ন পদার্থ প্রাগভাবের 

প্রতিযোগী । প্রতিযোগীর জ্ঞান অভাবপ্রতাক্ষে কারণ। অনৃৎপন্ন বা জাত 
প্রতিযোগী পদার্থের সহিত ইঞ্ত্রিয়ের লৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে পারে না। 

সেই অনুৎপন্নপ্রতিযোগীর সহিত ইন্্রিয়ের জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ অবশ্থ স্বীকাধ্য 
বস্ত হইলেও সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার না করিলে জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকৃত 

হয় না। তথাহি কোন একটি পটের লৌকিকগ্রত্যক্ষের পর জ্ঞায়মান 

পটত্বরূপ অথব] পটত্বজ্ঞানরূপ সামান্য লক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারা অনুৎপন্ন ও বিনষ্ট 
প্রভৃতি সকল পটের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর জ্ঞান লক্ষণসন্নিকর্ষের ছারা 
প্রাভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারপীতৃত ততপ্রতিযোগী পটাদিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

অব্যাপ্যত্সমন্ধ 

“স্বাভাববদ্বৃত্তিত্বমব্যাপ্যত্বম্” অর্থাং স্বাভাবাধিকরণতানিরূপিতা বৃত্ত বা 
আধেয়তারূপসম্বদ্ধই অব্যাপ্যত্বসন্বন্ধ বলিয়! কথিত । যেমন গোত্ব অব্যাপ্যত্ব- 

সম্বন্ধে অশ্বত্বে থাকে । এখানে স্বপদের দ্বারা গোত্ব গৃহীত হয়। তথাচ 

গ্রোত্বাভাবাধিকরণে অশ্বে অন্বত্ব থাকে অর্থাং গোত্বাভাবাধিকরণীত্বত- 

যোল ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অশ্বনিরূপিতরৃতিত] অশ্বত্বে থাকে । এই ক্রমে অব্যাপ্যত্বসন্বদ্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ 

পদার্থও পরম্পরে বৃতি করে। 

জ্টানলক্ষণাসন্নিকর্ষ 
এখন ভ্ঞানলক্ষণসন্লিকর্ষের পরিচয় প্রদপিত হইতেছে। 

জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ _ জ্ঞানই সন্নিকর্ষরূপে প্রত্যক্ষের কারণ হয়। লক্ষণ 

শকের অর্থ__স্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ সন্নিকর্ষই জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ । এই হইল 

স্মতিরূপ। স্মতিরূপজ্ঞানের দ্বারা পূর্ববজ্ঞাত কোন বস্ত ব! পদার্থ বর্তমান- 
কালিক জ্ঞানবিষয়ীভূতপদার্থের প্রকার বা বিশেষণরূপে ইন্দ্িযসম্িকৃষট 

হইলে উক্ত শ্মৃতিরূপ জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোকিকসন্নিকর্ষ বলিয়া অভিহিত 
হয়। যে পদার্থট ইন্্রিয়সন্নিকৃষ$ট যোগ্য নহে তাদৃশ পদার্থ এই জ্ঞানলক্ষপরূপ 

অলোকিকসন্লিকর্ষের দ্বারা ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হইয়া থাকে । বস্তুর উৎপন্ন জ্ঞান 

আত্মর্তি সংস্কারের উৎপাদক বা জনক হয়, সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়৷ স্মৃতি 

জন্মায় । এই স্মৃতিরপ জ্ঞান অলোকিকসন্নিকর্ষূপে পুর্ববজ্ঞাত পদার্থকে 
জ্ঞানবিষরীভবতপদার্থের প্রকার ব1 বিশেষণভাবে পরিচয় করিয়। দেয় । 

যথা- দরে অবস্থিত অনাপ্রাভ চন্দনকাষ্ঠখণ্ড দেখিয়া “স্বুরভি চন্দনম্” 
এরূপ জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বার! উৎপন্ন হয়। অর্থাং কোন ব্যক্তি কর্তৃক 

নাসিকাসংযুক্তচন্দনসমবায়রূপ লৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বারা চন্দনকারষ্ঠের গন্ধ 

গৃহীত হইয়াছে । উক্ত গন্ধজ্ঞানজন্যসংস্কার সেই ব্যক্তির আত্মাতে উৎপন্ন 
হইয়াছে । অন্ক সময়ে সেই ব্যজি দরে অবস্থিত অনাঘ্রাত চন্দনকাষ্ঠখণ্ড 
দেখিলে “স্বরভি চন্দনম্” এরূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় উক্ত জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণ- 

সন্নিকর্ষরূপ অলোকিকসন্নিকর্ষের দ্বার] হয়। দৃরস্থিত চন্দনকার্ঠের গন্ধ যদি 
নাসিক] ইন্জ্রিয়ের দ্বারা পূর্ব্বের মত গৃহীত হইত তাহা হইলে উক্ত গন্ধের জ্ঞান 
অলোকিকসন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন এরূপ কথা বল্পা৷ যাইত না। চন্দনসৌরভ- 
বিষয়কসংগ্কার বিশিষব্যক্তির দ্বরদেশে অবস্থিত অনাপ্রাত চন্দনকাষ্ঠের সহিত 
চক্ষরিত্রিয়ের সংযোগ হইলে পর “সুরভি চন্দন” এরূপ প্রত্যক্ষাত্মক 
জ্ঞান হয়। এই প্রত্যক্ষাত্থক জ্ঞানে চন্দনের বিশেষণ রূপে সৌরভের ভান 
হয়। কিন্তু চক্ষুঃসংযুক্ত চন্দনের সৌরভ গৃহীত হয় না। কারণ সৌরভ হইল 

চক্ষরিজ্জিয়ের অগ্রাহ্য বন্ত এবং চন্দনকাষ্ঠ চক্ষুরিজ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য বস্ত। 

এখন সৌরভের জ্ঞানোংপত্তির জন্য জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোকিকসঙ্লিকর্য স্বীকার 

পারিভাষিক শবাবলী সতের 



করিতে হইবে । এই চদ্দনকাষ্ঠ দর্শনের পূর্বে পরিজ্ঞাত যে চন্দনকাষ্ঠথণ্ডের 
সৌরভ অনুভৃত হইয়াছিল, সেই সৌরভবিষয়ক-অনৃভবজন্ত আত্যবৃত্তি সংস্কার 
উদ্দদ্ধ হইয়া! সৌরভবিষয়ক ম্মরণ উৎপন্ন করে। এই স্মৃতিরূপ জ্ঞান ্ববিষয়ী- 

ভতসৌরভকে দৃশ্যমান চন্দনকাষ্টের বিশেষণরূপে চ্ষুঃসন্নিকৃষ্ট করে। পুর্ব 
জ্ঞাত সৌরবিষয়ক স্মৃতিজ্ঞান ব্যতীত পুর্ববজ্ঞাত সৌরভকে দৃশ্যমান চন্দনকাষ্ঠের 

বিশেষণরূপে চক্ষুঃসংযুক্ত করিবার জন্য স্মৃতিরপ জ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষণরূপ 
অলোকিকসন্মিকর্ষ বলিয়! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইভাবে 
প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানে “সঃ*_-সেই এরূপ ভানের জন্য, এবং অনুব্যবসায়জ্ঞানে 

ঘটপটাদি ভানের জন্য এবং অভাব প্রতাক্ষে প্রতিযোগীর ভানের জন্যও 

জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষরূপ অলোকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে । 

যথা--“সোহয়ং দেবদতঃ” এরূপ প্রত্যয়কে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। এখানে 

“সঃ” এই পদের দ্বারা বোধিত তত্ব এবং অয়়ম্ পদের দ্বারা বোধিত ইদস্ত এই 

দুইটি প্রথমাত্তপদ “দেবদত্ঃ” এই বিশেষ্তপদের বিশেষণরূপে ব্যবহাত 

হইয়াছে। স-তত্াপদের দ্বার দেবদতের পূর্ববকালিনত্ব বা দেশান্তরাবস্থিতত্ব 

বোধিত হইতেছে । অয়ম্-ইদস্তপদের দ্বার দেবদতের বর্তমানকালিনত্ব ও 

সন্মুধস্থিতত্ব বোধিত হইতেছে, অতএব দেবদত্ের মত ইদস্ত চক্ষুঃসংযুত 

হওয়ায় ইদন্তবিশিষ্ট দেবদত্ত চক্ষু:সংযোগরূপ লৌকিকসন্লিকর্ষের ছার! 
প্রত্যক্ষজ্তানের বিষয় হইতেছে। কিন্তু ততা ্পূর্ববকালিনত্ব ও দেশাত্তরা- 

বস্থিতত্ব বিশেষণপদটি চক্ষুঃসংষোগরূপ লৌকিকসঙ্গিকর্ষের দ্বার! প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
বিষয় হয় না বলিয়। জ্ঞানলক্ষণসন্লিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

আমি পুর্বে দেবদত্রকে কলিকাতায় দেখিয়াছিলাম, দেবদতের সেই 

প্রত্যক্ষজ্ঞানজন্ত আমার দেবদত্তবিষয়ক সংস্কার আছে। তাহার পর পুনরায় 
দেবদত্তকে বর্ধমানে দর্শন করায় “সোহয়ং দে বদণ্ড2” এরূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, 

তাহাই প্রত্যডিজ্ঞা নামে কথিত। এখানে বিশেষ্য-দেবদতের বিশেষণীডূত 

“স”'--তত্া অর্থাৎ পূর্ববকালিনত্ব ও দেশাস্তরাবস্থিতত্বের চক্ষুঃসংযোগরূপ 

লোৌকিকসন্নিকর্ষ হয় না। বর্ভমানকালে পুনর্শনসময়ে সম্মৃখস্থিত দেবঘতের 
সহিত চক্ষঃসংযোগ হওয়ায় দেবদতের পুনর্দশনজাত সংস্কার উদৃবুদ্ধ হইয়া 
স্মরণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করে। উক্ত স্মরণাত্মক জ্ঞান নিজ বিষয় পূর্ব কালিনত্ব 

ও দেশান্তরাবস্থিতত্বকে বর্তমান অগ্রদেশস্থিত দেবদতের বিশেষণরূণে চক্ষৃঃ- 

সঙ্গিকৃষ্ট করে । উক্ত দেশাস্তরা বস্থিতত্ব ও পৃর্ববকালিনত্বরূপ স--তত। দেবদতের 
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বিশেষণপদের চক্ষুঃসন্নিকৃষ্টের উপপতির নিমিত জ্ঞানলক্ষপরূপ অলোকিক- 
সন্নিকর্ষের একান্তই প্রয়োজন । 

অনুব্যবসায়জ্ঞানের উপপত্তির নিমিত্ত ও জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোকি কসঙ্লিকর্ষ 
অবশ্থই স্বীকার করিতে হইবে । 

নিব্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে সবিকল্পকজ্ঞান হয়, সবিকল্পকভ্ঞান ব্যবসায়- 

জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। উক্ত জ্ঞান স্ববিষয়কে প্রকাশিত করিলেও নিজকে 

প্রকাশিত করিতে পারে না বলিয়। অপর জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। যেজ্ঞান 

ব্যবসায় নামক জ্ঞানকে বিষয় করে তাহাকে অনুব্যবসায়জ্ঞান বলে । 

ব্যবসায় নামক সবিকল্পকজ্ঞানের প্রত্যক্ষই অনুব্যবসায়জ্ঞান বলিয়। 

কথিত। “অহং পটাদি জ্ঞানবান্ অথবা অহং পটাদিং জানামি” এইরূপ 

বাক্যের দ্বারা অনুব্যবসায়জ্ঞান বোধিত হরর । এই অনুব্যবসায়জ্ঞানের 

প্রাকৃক্ষণজাত ব্যবসায় নামক জ্ঞান বিষয় হয়। এই ব্যবসায়জ্ঞানবিষয়ক 

মানসপ্রত্যক্ষজ্ঞানই অনুব্যবসায় । এই অনুব্যবসায়জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষে আম্তর্ 

ইন্দ্রিয় মন করণ হয়। আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয় । মনঃসংযৃক্ত-আত্মাতে 

জ্ঞানাদি সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি করায় মনঃসংযুক্তসমবায়রূপ লৌকিকসঙ্লিকর্ষের 
দ্বারা জ্ঞানের লৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু পূর্বববন্তী ব্যবসায় নামক জ্ঞান সংযুক্ত 
সমবার়সম্ন্ধে মনের গ্রাহা হইলেও উক্ত ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয়ভূত পটখটাদি 

মনের গ্রান্া বস্তু নহে । অথচ ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় পটঘটাদিকে ত্যাগ করিয়। 

ব্যবসায়জ্ঞান অনৃব্যবসায়ঞ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। জান স্ববিষয়কে 
বর্জন বা পরিত্যাগ করে না এবং মন বাহ্যপদার্থকে গ্রহণ করে না। অথচ 

অনৃব্যবসায়ে--“অহং পটাদিং জানামি বা অহ্ং পটাদি জ্ঞানবান্” এরূপ 

অনুব্যবসায়জ্ঞানে পূর্ববর্তী ব্যবসায়জ্ঞান যেমন বিষয় হয়, সেইরূপ পূর্ববর্তী 
ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয়ভৃত পটাদিও বিষয় বলিয়া গণ্য হয়। ইহাই হইল 
পদার্থের পরিস্থিতি । এখন চিত্তা করিতে হইবে যে পটাদি বিষয়ের সহিত 
আন্তরিজ্িয় মনের সংযোগ বা সঙন্লিকর্ষ কীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে । 

নৈয়ায়িকমতে জ্ঞান স্ববিষয়কে বর্জন ব। ত্যাগ করিতে পারে না। ব্যবসায়. 

জ্ঞান স্ববিষয়বিশেষিত হইয়াই অনুব্যবসায়ের বিষয় হয়। মনের সহিত 

ব্যবসায়জ্ঞানবিষয়-পটার্দিয লৌকিকসন্লিকর্ষ সম্ভব না৷ হইলেও তাদৃশ পটাদির 

অল্গোৌকিকসঙ্িকর্ষ হইতে পারে। এই অলোকিকসন্মিকর্ষই জ্ঞানলক্ষণ 
সন্নিকর্ষ বলিঃ। অভিছিত। বাহ্বিষয় পটাদি সম্বন্ধ ব্যবসায়ঞ্ঞানই 
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অলোকিকসন্নিকর্ষরূপে মনকে বাহাথটাদির সহিত সন্িকৃষ্ট করিয়া দেয় । 

তজ্জন্য পটাদি বাহ্যবিষয় ব্যবসায়জ্ঞানের বিশেষপরূপে অনৃব্যবসায়ের বিষয় 

হয়। অনুব্যবসায়ে পূর্ববর্তী জ্ঞান যেমন বিষল্প হুয় তেমনি উক্ত জ্ঞানের 
বিষয়ভূত পটাদিও বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। ব্যবসায়জ্ঞানটি যেমন 
মানস প্রত্যক্ষ হয়, পটাদিও তেমনি মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় হয় । কিন্ত কেবল 

উহাদের বৈলক্ষণ্য বা প্রভেদ এই যে-_ব্যবসায়জ্ঞান সংযুক্তসমবায় সম্বন্ধে 

মনের সন্নিকৃষ্ট হয়, জ্ঞানবপ সন্নিকর্ষের দ্বার! পটাদি মনের সন্নিকৃষ্ট হয় বলিয়। 
জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অন্যথায় 
অনুব্যবসায়ের-_জ্ঞানবিষয়কমানসপ্রত্যক্ষের অনুপপত্তি অলঙ্ঘনীয় হইয়া 
উঠে। 

এইভাবে অভাব প্রত্যক্ষেও জ্ঞানলক্ষণসক্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে 

হইবে। “ভূতলে ঘট নাই” এখানে ভূতলবৃতি ঘটাভাবের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় । 

ভূতলের সহিত চন্ষুর সংযোগ হয় এবং চন্ষুঃসংযুক্তভূতলের বিশেষপবপে 
অভাবপদার্থই গণ্য হয়, ঘটাভাব নহে । আর অভাবের বিশেষণ হইয়াছে ঘট । 

অভাবের সহিত ঘটের প্রতিযোগিতা সম্বন্ধ থাকায় অভাবাধিকবণে ভূতলে ঘট 

বর্তমান বা বিদ্যমান থাকিতে পারে না, অভাবাধিকরণে ভূতলে ঘট বিদ্যমান 
না থাকায় ঘটের সহিত চক্ষুর লৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়- 

সন্নিকৃষ না হইলে কোন পদার্থ ব1] বস্তই প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় বলিয়৷ গণ্য 

হইতে পারে না। অথচ অভাবপ্রত্যক্ষে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ কধর্মরূপে 

প্রতিযোগীর ভান হইয়। থাকে, যেহেতু তদভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি তংপ্রতিযোগী- 
জ্ঞান কারণ হয়। অতএব চক্কর সঠিত ঘটের সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে 

হইবে। চক্কর সহিত ঘটের দন্নিকর্ষের উপপত্তির জন্য জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার 

করিতে হইবে । তথাচ পূর্ববজ্ঞাত ঘটাদি প্রতিযোগীর স্তিজ্ঞানরূপ অলৌকিক 

গ্রানলক্ষণসন্নিকর্ষই চক্ষুর সহিত ঘটাদিকে সন্নিকৃষ$ণ করে । 
সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষরূপে সামান্যজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বঙগিয়' স্বীকার করা 

হইয়াছে এবং জ্ঞানগক্ষণসন্নিকর্ষপূপে জ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলিয়! অভিহিত করা 

হইয়াছে। এখন উক্ত উভয় সন্নিকর্ষদ্বয়ের বৈলক্ষপ্য কি? এই প্রশ্নের 
উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন--এ দুইটি সন্নিকর্ষই স্বতন্ত্রপে অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে । 

ষাদিও উক্ত অলোৌকিকসঙ্লিকর্ষ হৃইটির স্কুলতঃ বা স্বরূপতঃ ভেদ পরিলক্ষিত 

কুড়ি ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হয় না তথাপি চিন্তাসহ বিচার করিলে উক্ত সন্নিকর্ষদ্য়ের পরিচয়গত প্রভেদ 

পরিদৃষ্ট হইবে। সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষস্থলে সামান্তজ্ঞানের বিষয়ত্বৃত সামান্যের 

আশ্রয়পদার্থ ঘটাদি অনুযোগী এবং উক্ত সম্বন্ধের প্রতিযোগী হয় ইন্জ্রিয় আর 
উক্ত ঘটাদি অনুযোগী ইন্জ্রিয়সন্বন্ধ বা ইন্দ্রিয়সংযৃক্ত হয়। জ্ঞানলক্ষপসন্নিকর্ষ 

স্থলে জ্ঞানের বিষয়ত্বত পদার্থ অনুযোগী হয় এবং উক্ত অনুযোগী ইন্ড্রিরসন্নিকৃষ্ট 

হয় । যথা ধূমত্বাদি জ্ঞান সামাম্যলক্ষণসন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইলে ধৃমত্বজ্ঞানের 

বিষয় ধৃমত্বসামান্যের আশ্রয়ভূতপদার্থ অনৃষোগীস্বরূপ পৃথিবীর সকল ধূম 

ইন্ড্রি়সন্নিকৃষ্ট সকল ধূমের সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ ছার প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়। 

আর ধূমত্বজ্ঞান যদি জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষরূপে গৃহীত বা স্বীকৃত হয় তাহা 

হইলে ধূমত্বজ্ঞানের বিষয় অনুযোগীন্বরূপ ধূমত্ব ইন্দ্রিরসন্নিকৃষ্ট হওয়ায় জ্ঞান- 

লক্ষণসন্নিকর্ষের ছারা কেবল ধৃমত্বেরই প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় । 

তৃতীয় অলোকিকসন্নিকর্ষ হইল যোগজ সন্নিকর্ষ। যষোগীর যোগজ-_ 

যোগাভ্যাসজনিতধর্মই সঙন্নিকর্ষরূপে সকল পদার্থপ্রত্যক্ষের উৎপাদক হয়। 

যেহেতু উক্ত ধর্মযোগীর আত্মাতে সমবায়সম্থন্ধে থাকে এবং স্বাশ্রয়সমান- 
কালিকত্ব সম্বন্ধে যোগীর যোগজধর্্ম নিকটস্থিত, দৃরস্থিত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও 

অতি সৃষ্ষ্স প্রভৃতি সকল পদার্থপ্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষরূপে কারণ হয়। এখানে 

স্বপদের ছার! যোগজধর্মম গৃহীত হইবে। এধর্ম্বের আশ্রয়ভূত পদার্থ হইল আত্মা, 
উক্ত যোগীর আত্মার সমানকাপিক হইল পৃথিবীর বা সপ্তলোকের সকল 

পদার্থ । অতএব যোগীর যোগজধন্ম স্বশ্রয়সমানকালিকত্বসম্বন্ধে সকল 

পদার্থকে ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ করিয়৷ যোগীর সকল পদার্থ বিষয়ক প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান 

উৎপন্ন করিয়া থাকে। 

যোগী ছুই প্রকার-যুক্তযোগী ও যুঞ্জানযোগী | মুক্তযোগী - যোগা- 
ভ্যাসের দ্বারা সিহ্ধ যোগী সর্ববদ! সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। * 

মুঞ্জানযোগী অর্থাৎ যোগাভ্যাসরতযোগী সর্বদা সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ 
করিতে সমর্থ হন না। কিন্ত তিনি যখন সকল পদার্থের প্রত্যক্ষের নিমিত্ত 

অবহিত চিত্তে চিন্তায় রত থাকেন, তখনই তান্ুশ প্রত্যক্ষের অধিকারী বা 'সমর্থ 
হন। তিনি যখন যোগাভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধযোগী বলিয়া গণ্য হইবেন, তখন 

তিনিও মুক্তযোগী হইয়া! সর্বদা সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইবেন। 

পারিভাষিক শবাবলী একুশ 



আবাপ ও উদ্বাপ 
আবাপ শবের অর্থ সংগ্রহ বা অন্থয় ব্যাপ্তি. তৎসত্বে তৎসত্বা । উদ্বাপ 

শব্েের অর্থ__ত্যাগ বা ব্যতিরেকব্যাপ্তি- তদসত্বে তদসত্ব! বা! ত্যাগ। 

শব্দবিশেষের দ্বার অর্থবিশেষ বোধিত হয় । যে কোন শবের দ্বার। ষে 

কোন অর্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইজন্য পদ ও অর্থ এই দুইটি বস্তুর শকি- 

রূপ সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্থক করে । এই শক্তিরূপ সম্বন্ধের বার! পদ অর্থকে 

প্রকাশিত করে। “শক্তিগ্রহ ব্যাকরপোপমান কোষাপ্তবাক্য ব্যবহারতশ্চ” 

ইত্যাদি শক্তিজ্ঞানগ্রাহকগুলির মধ্যে ব্যবহার শক্তিরূপ সম্বন্ধজ্ঞানের অন্যতম 

উপায় । তথাহি-_শিক্ষার্থী বালকের সম্মুখদেশে অবস্থিত উততমবৃদ্ধ-_প্রযোজক- 

বৃদ্ধ মধ্যমবুদ্ধকে-_প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিল--“গামু আনয়” গরু আনয়ন কর । 

প্রযোজকবৃদ্ধের এই বাক্য শ্রবণ করিয় প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরু আনয়ন করিল। 

শিক্ষার্থী বালকটিও প্রযোজকবৃদ্ধের গরু আনয়ন কর এই বাক)টি শ্রবণ করিল 
এবং প্রযোজকবৃদ্ধকথিত উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়। প্রযোজ্যবৃদ্ধ অন্বাত্র যাইয়? 

একটি গরু আনয়ন করিল ইহাও দর্শন করিল। তখন বালকটি “গাম আনয় 

--গরু আনয়ন কর” এই বাক্যের সাধারণ ভাবে গলকম্থলবিশিষ্ট প্রাণীকে ব। 

পশুকে আনয়ন কর] এপ অর্থ বুঝিল। কিন্তু উক্ত বাক্যান্তর্গত কোন্ পদের 

দ্বার] গলকম্বলবিশিষ্ট পশু বোধিত হইল এবং কোন্ পদের দ্বারা আনয়নক্রিয়? 

বোধিত হইল, তাহ সে বালক বুঝিতে পারিল না অর্থাং প্রতিটি পদের 

নিদ্দিষট অর্থবোধ উক্ত বাক্যশ্রবনাদিতে বালকের উৎপন্ন হইল না। তাহা 

পর প্রযোজকবৃদ্ধ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বজিল--“গাং বধান অশ্বমানয়” গরুটি বন্ধন 

কর এবং অশ্ব আনয়ন কর। প্রযোজ্যবৃদ্ধ প্রযোজকবৃদ্ধকখিত বাক্যানুসারে 

গরুটিকে বন্ধন করিল এবং অশ্ব আনয়ন করিল। তখন বালক আবাপ- 

উ্বাপের দ্বারা অবধারণ করিল যে--গলকদ্বলবিশিষ্ট গোপদের গোত্ববিশিষ্টে 

শক্তি, আনয়নপদের আনয়নক্রিয়াতে শক্তি। গাং বধান এই প্রযোজককবৃদ্ধ 
কথিত বাক্যানৃসারে প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরুটিকে বন্ধন করিলে পর উক্ত পার্মস্থিত 
শিক্ষার্থী বালক বূঝিল যে “গাং বধান” এই বাক্যে পুর্বববর্তী “গাম্ আনয়” 
এই বাকের আনয়নক্রিয়াটি উদ্বাপ--পরিত)ক্ত ব। বযতিরেক হইয়াছে এবং 
গে। শব্টি আবাপ--সংগৃহীত ব1 অন্বয় হইয়াছে । এইভাবে বালকটির 
প্রযোজকবৃদ্ধ কথিত পূর্বববাক্য--“গামু আনয়” এই বাক্ন্তর্গত প্রতিটি পদের 

বাইশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অর্থ বুঝিয়! সমগ্র বাক্যের অর্থ বোধিত হইল । আবাপ ও উদ্বাপের সাহাফ্যে 
ব্যবহারের দ্বারা বালকের শভিরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান উৎপন্ন হইল । 

স্ফোটবাদ 
শবব তিন প্রকার-__বৈখরী, মধ্যমা ও পশ্যস্তী | 

যে সকল শব শ্রবনেন্দ্রিয়ের দ্বার! শ্রবণ কর] যায় সেই সকল শব্দ বৈখরী 

বলিয়া অভিহিত হয়। অন্তরের মধ্যে ক্রমাবগাহিরূপে বুদ্ধিবাপার বা চিত্- 

ব্যাপাররূপে প্রাণবৃত্তির সহিত অনুচ্চারিত ও অশ্রুত জ্ঞানের বা বুদ্ধির 

আকাররূপে উচ্চারিত শবের প্রযোজকরূপে যাহ প্রকাশিত হয়, সেই শব্দ 

মধ্যমা বলিয়া কথিত হয়। সৃিপ্রক্রিয়ার প্রাকৃকালে বীজের মধ্যে সমস্ত 

বৃক্ষোতপাদনের শক্তি যেভাবে বিবিধভঙ্গীতে প্রস্ফৃটিত হইবার নিমিত প্রস্তুত 
থাকে অথচ নিজকে বিভক্ত করিয়! প্রকাশিত হয় না। ভীষণ ঝড়ের পূর্বে 

প্রকৃতির অস্তঃস্তব্ধতার মধ্যে যেভাবে তাহার শিপুঞ্জ আপনাতে লীন হইয়া 
থাকে, চিত্তেরও তেমনি একটি অবস্থা আছে. যে অবস্থায় অর্থাকারের উদ্বোধ 

হয় নাই অথচ চিত্তের স্ব(ভিন্ন স্পন্দনের মধ্যে তাহা বিধৃত হইয়! বিরাজ করে, 

এই অবস্থাকে পশ্যন্তী বলে । এই পশ্থন্তী অবস্থা লোকবাবহারের অতীত ॥ 

মহ্াশক্তি হইতে বহির্গত হইয়াছে বঙ্গিয়! যাবতীয় সকল শক্দেরই বিশিষ্ট 

শক্তি আছে। 

যে শব বাগিক্দ্িয়ে প্রতিফলিত হইয়! ধ্বনিরূপে প্রকাশিত হয় সেই শব 

হইল অনিত্য। আর যে শব পশ্যন্তীরূপে বা মধ্যমারূপে সকলের অস্তঃ- 

সন্নিবেশী হইয়া সকল বিকারের কারণ হইয়1, সকল কর্মের আশ্রয় হৃইয়। 

সখদুঃখের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান থাকে এবং বোধরূপে নিরন্তর নিজকে শব- 
ধারার মধ্যে প্রকাশিত বা বিকশিত করে সেই সর্বেশ্বর সর্বশক্তি শব নিত্য । 

শবব্রদ্দ যখন নিজকে বিভিন্ন অর্থের মধ্যে প্রকাশ করে তখন জগতের সৃষ্টি 
হয় । চৈতন্য ষে বাকৃরূপে আপনাকে বিভাবন করেন, তাহাই চৈতগ্ঠের ক্রিয়।। 

এই বাগৃবিভাবিনী চেতন! না থাকিলে মানুষের শরীর কাষ্ঠের মত হইত। এই 
প্রকাশস্বরূপা অন্তর্যামী চেতনা স্বপ্রকাশের জন্য আপনাকে শবধারার মধ্য দিয় 
বিভক্ত করেন। এই চেতনাশক্তির মধ্যে সমস্ত শবভাবনার বীজ লুক রিত 
থাকে । তাহা যখন স্বপ্রেরপায় আপনাকে নানা অর্থের মধ্য দিয়! উদ্বুদ্ধ 

করিয়া তোলে, তখন সেই উদ্বদ্ধশক্তির সাহায্যে অনুরূপ শব্দের বিভাবন 

পারিভাষিক শবাবলী তেইশ 



হয়। এইজন্তই শবের শক্তির দ্বারা আমর] অর্থকে উপলদ্ধি করিতে সমর্থ 

হইয়। থাকি । এই শক্তির অনুকৃলতায় বা আনৃকুল্যে শিশু বিনা উপদেশে 
কণ্ঠতালু প্রভৃতির অভিঘাতের দ্বার। শব্দের সৃষ্টি করে । ম্বত্তিক। যেমন ঘটাদির 

সমবায়িকারণ হয়, সেইরূপ শবকও সমগ্রজগতের উপাদান ব। নিমিত্কারণ 

হয়। যেহেতু আমাদের সমস্ত ব্যবহারই শবকে আশ্রয় করিয়। প্রযুক্ত হয়। 

স্বতরাং সকল বস্তই শবককে সৃশ্মরূপে আশ্রয় করিয়া আছে । শব অর্থের 

মাধ্যমেই স্বরূপের পরিচয় প্রকাশিত করে । আর অর্থ বস্ত নির্দেশের দ্বার! 

স্বরূপের পরিচয় প্রকাশিত করে। 

ভগবান্ ভাস্কার বর্ণ বা শব্দসকল ক্ষণিক বলিয়। অর্থ প্রত্যয়ের অসম্ভবত্ব- 
বশতঃ বর্ণাতিরিক্ত বর্ণাভিব্যঙ্জ্য অর্থপ্রত্যায়ক নিত্যস্ফোট নামে শব স্বীকার 

করেন। তালুপ্রভৃতির সংযোগ ও বিয্লোগের ফলসম্ভৃত নাদের দ্বার শব্দ 

অভিব্যক্ত হয়। নাদই ধ্বনি। ধ্বনি বা নাদ ক্রমশঃ উপচিত হইলে তাহার 

দ্বার! বর্ণের অভিব্যক্তি হয় | ধ্বনি বা নাদের দ্বার] ন্ফোটের অভিব্যক্তি হয় । 

শোত্রপটাহে ক্রমধারায় আগত শব পরম্পরার শেষাংশ যখন শ্রুত হয় বা 

শ্রবণ কর! হয়, তখন বল হয় শব শ্রুত হইল । শবটি শ্রবপেক্দ্িয় গোচর হইলে 

পর ঘষ্টাবাদন শেষ হইলে যেমন তাহার একটি রেশ শ্রুত হয় সেইরূপ একটি 

রেশ থাকে তাহাই ধ্বনি বলিয়া! অভিহিত হয়। 

ভর্তৃহরি প্রমুখ বৈয়াকরণবৃন্দ বলেন-_তালু প্রভৃতির সংযোগ ও বিয়োগ 

দ্বারা শক হইতে উৎপন্ন শবকই ধ্বনি বা স্ফোট বলিয়] কথিত হয় । শব 

অর্থকে প্রস্ফুটিত বা প্রকাশিত করে বলিয়া! শব্ষের অপর নাম স্ফোট। শব 
হইতে পদার্থের বোধ বা বাক্যার্থবোধ কীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে ? যেহেতু 

আশু বিনাশী ক্রমিক বর্ণসকল একই সঙ্গে এক সময়ে সম্মিলিত হইতে না 

পারায় সেই বর্ণসমূহের আনৃপৃবর্বাক অবগত হওয়া যায় না। এই নিমিত 
পৃর্বব পুর্বব বর্ণসকলের জ্ঞান জন্য সংস্কারের সহিত চরমবর্ণের জ্ঞান দ্বার! 
ন্ফোটাখ্য শব অভিব্যক্ত হয়। সেই ধ্বস্তাত্মক ব1 ব্যঙ্গ্যাত্মক স্ফোটাখ্য শব 

নিত্য ব্রন্মস্বরূপ। সকল প্রতায় ও প্রত্যায়নের ব্যঞ্জক ব! প্রকাশক হইল 

বর্ণাত্মক শব । 

ভৃতত্বম-- “আত্মভিন্নত্বে সতি বিশেষগুণবত্বমূ” । অর্থাং আত্মাতিম্ হইয়া 
বিশেষগুণবিশিষ্ট দ্রব্যই ভূতপদার্থ বলিয়া! অভিহিত হয় । যথা পৃথিবী, জল, 
তেজঃ, বাম ও আকাশ। 

চব্বিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



জাতি 
জাতির লক্ষণ-__-“নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বম্, ৷ যে অনুগ্গতধর্ম্ নিত্য 

হইয়। অনেক অধিকরণে সমবায়সন্বদ্ধে থাকে তাহ] জাতি বা সামান্য বলিয়! 

কথিত হয়। এই জাতির লক্ষণে সত্যত্তদল পরিত্যাগ করিয়া! “অনেক 

সমবেতত্ব” এই বিশেস্যাংশ নিবিষ্ট থাকিলে সংযোগ, বিভাগ ও দ্বিত্াদি সংখ্যায় 

অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু উক্ত গুণসমূহ অনেক অধিকরণে সমবায়সম্বন্ধ থাকে । 

উক্ত লক্ষণে “অনেক” শব্দ পরিত্যক্ত হইলে পরমাণু, কাল, আকাশ প্রভৃতি 

নিত্যদ্রব্যগতসংখ্যা ও পরিমাণ প্রভৃতি নিত্যগুণে অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু 

এ সকল গুপসমৃহ নিত্যগুণ হওয়ার জন্য সমবায়সম্থন্ধে বৃত্তি করে। 

“অনেক” শবটি লক্ষণে প্রবিষ$ হইলে উক্ত অতিব্যপ্তি হয় না, যেহেতু এ সংখ্যা 

পরিমাণ প্রভৃতি অনেকে সমবেত নয় । “নিত/ত্বে সতি অনেকবৃত্তিত্ব* বলিলে 

এবং সমবায়সম্বন্ধ অনুল্লিখিত হইলে উক্ত জাতিলক্ষণ অত্যন্তাভাবে অতিব্যাপ্তি 

চয়। যেহেতু অত্যন্তাভাব নিত্য এবং আকাশ, বাম, তেজঃ ও জল প্রভৃতি 

অনেক অধিকরণে থাকে । উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য “সমবেত” অর্থাং 

সমবায়সন্বন্ধেবৃতি এরূপ কথিত হইয়াছে । অভাব সমবায়সন্বন্ধে থাকে না। 

জাতি দই প্রকার--পরণ ও অপর1। যে জাতি অধিকদেশবৃতি -যাহার 

আশ্রয় অনেক তাহা পর1 জাতি বলিয়৷ কথিত এবং যে জাতি অল্পদেশবৃত্তি - 

যাহার আশ্রয় অপেক্ষাকৃত অল্প তাহা! অপরা জাতি । 

অনুগতপ্রতীতিই জাতি সিদ্ধির একমাত্র নিয়ামিক] নয় । কারণতাবচ্ছেদক- 

রূপে, কার্যতাবচ্ছেদ করূপে, এবং বাচ্যতাবচ্ছেদকরূপেও জাতির সিদ্ধি হয় । 

জন্যভাববস্তর ধ্বংসের কারণতাবচ্ছেদকরুপেই সত্তাজাতির সিদ্ধি হয়। যে 

ভাবপদার্থ উৎপন্ন হয় তাহার ধ্বংস হর । কার্য-কারণভা1বস্থলে দুইটি সম্বন্ধ 

স্বীকৃত হয়। একটি কাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বন্ধ,। অপরটি কারণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ । 

তত্ত হইল জনক, বা! কারণ, পট কাধ্য । এখানে কাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বদ্ধ সমবায়, 

যেহেতু স্তরে পটকাধ্য সমবায়সন্বদ্ধে থাকিয়া উৎপন্ন হয় । আর কারণ- 
তাবচ্ছেদকসন্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য, যেহেতু সমবার়সন্বদ্ধে কার্য)ত্বৃত পটের 

অধিকরণে তন্ততে তন্ততাদাত্মযসম্বদ্ধে থাকে । এই নিমিত বল! হয় যেস্থানে 

সমবার়সম্বন্ধে কার্য উৎপন্ন হয্স সেম্থানে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে দ্রব্য থাকে । যদি 

ধ্বংসাভাব কার্য্য হয়, তাহ। হইলে কার্য্যতাবচ্ছেদকসন্বন্ধ হইবে প্রতিযোগিতা- 
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সম্বন্ধে ধবংসের অধিকরণে জন্যভাবপদার্থ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে । তাদবশ সম্বন্ধে 

ধ্ংসের অধিকরণ জন্যভাবমাঞ্রই হ্য়। অতএব প্রতিষোগিত! সম্বন্ধে 

জন্যভাবধ্বংসের প্রতি তাদাত্মযসম্থদ্ধে জন্তভাবপদার্থকারণ । 

বিশেষ 
“অস্ত্যাঃ নিত্য দ্রব্যবৃতয়ে। বিশেষাঃ অনস্তাঃ1”৮ ইহাই বিশেষের লক্ষণ । 

বিশেষ নামক পদার্থটি অভ্ত্যঃ মহাপ্রলয় সময়েও বর্তমান থাকিয়? নিত্যদ্রব্য- 

সমূহে সমবায়সন্বন্ধে থাকে এবং নিত্যদ্রব্য অনস্ত বলিয়! বিশেষও অনন্ত । 

এই বিশেষ পদার্থ প্রত্যেক নিত্যদ্রব্যে বিদ্যমান থাকে । একটি বিশেষ পদার্থ 

একটি দ্রব্যেই থাকে, সেই বিশেষটি একাধিক দ্রব্যে থাকে না। নিত্যদ্রব্য 

মাত্রেই বিশেষ পদার্থ থাকে । এইজন্য বিশেষের আনন্ত্য স্বীকৃত হইয়াছে । 

নিরবয়ব নিত্যদ্রব্যের পরস্পর ভেদ সাধক হইল বিশেষ নামক পদার্থ । 

পাথিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর গুপগত বৈলক্ষণ্যই উহাদের ভেদক 

হইলেও দুইটি পাথিব পরমাণুর, দুইটি জলীয় পরমাথুর, দুইটি তৈজস পরমাণুর 

ও ছুইটি বায়বীয় পরমাণুর ভেদকরূপে বিশেষ নামক অতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় 

পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । প্রতিটি পরমাণুতে একটি করিয়া 

বিশেষ থাকে । এ বিশেষ স্বাশ্রয়ভূত পরমাণুকে অপর পরমাণু হইতে 

বিচ্ছেদ বা ব্যাবৃত্ত করে এবং নিজকে অপরপরমাণু-গত বিশেষ হইতে পৃথক্ 

করে। একজাতীয় নিতাদ্রব্য ছুইটর পারস্পরিক ভেদ বিশেষের দ্বারা সাধিত 

হয় । কিন্তু বিশেষ পদার্থ দুইটির পারস্পরিক ভেদ স্বতঃই সিদ্ধ হয় । বিশেষ 

হইল জাতিবিহীন পদার্থ ॥ যে প্রমাণের দ্বারা বিশেষ সিদ্ধ হয়, সেই প্রমাণের 

দ্বারাই বিশেষের স্বতোব্যাবৃত্তত্ব সিদ্ধ হয় । পাখিব পরমাণু, জলীয় পরমাণু, 
তৈজস পরমাণু, বায়বীয় পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন এই 
সকল নিত্যদ্রব্য বিশেষ পদার্থের আশ্রয় । নিত্যদ্রব্যে সর্ববদা সমবায়সম্থন্ধে 

বৃত্তি বা সমবেত থাকে বলিয়া বিশেষ পদার্থও নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় । মনঃ 

ক্রিয়াতে ব্যভিচার বারণের জন্ক নিত্যার্থক অন্ত্যপদ উক্ত লক্ষণে সন্নিবিষ্ট 

হইয়াছে । ঘটত্বাদিতে ব্যভিচার বারণের জন্য নিত্যপদ প্রদত হইয়াছে। 

জ্ঞানত্বাদিতে ব্যভিচার নিবারণের জন্য 'দ্রবয' পদ দেওয়া হইয়াছে । কালিক- 

সম্বন্ধে ঘটত্বাদি নিত্যদ্রব্যে মহাকালে বৃতিহেতু এবং সমবায়ে অতিব্যাপ্তি 

বারণের জন্থ “সমবেত” সমবায়সন্বন্ধে বৃত্তিত্ব এরূপ বলা হইয়াছে । নিত্য 
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দ্রব্যবৃতি নিত্যগুণে ও আত্মত্ব জাতিতে অভিব্যাপ্তি বারণের জন্য “গুপভিন্নত্বে সতি 

জাতিভিন্নত্বে সতি” এরূপ বিশেষণপদ উক্ত লক্ষণে সংযোজিত করিতে হইবে। 

অভাব 
অত্যন্তাভাব হইল নিত্যবস্ত। কালবিশেষবিশিফটম্বরূপবিশেষণতা সম্বন্ধে 

অভাব স্বাধিকরণে থাকে । ভূতলে ঘট আনয়নকালে কালের সহিত ঘটাভাবের 

উক্ত সম্বন্ধ ন৷ থাকায় ঘটবিশিষ্ট ভূতলে সম্বন্ধী ঘটাভাবের প্রভীতি হয় ন]। 

প্রাচীনগণ বলেন-_প্রাগভাব ও ধ্বংসের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধ 
আছে। 

নবীনগণ বলেন--প্রাগভাব ও ধ্বংসের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধ নাই । 

তাহারা বলেন অধিকরণের সহিত ঘটসংযোগের প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব 

অত্যন্তাভাব প্রতীতির নিয়ামক । যেস্থানে ঘট বিদ্যমান আছে সেইস্থানে 

ঘটসংযোগের প্রাগ্ভাব ও ধ্বংসাভাব নাই বলিয় অত্যন্তা ভাবের প্রত্যয় হয় না। 

ভূতলে ঘট না থাকিলে ঘটসংযোগের ধ্বংসাদি থাকায় ঘটের অত্যন্তাভাব 

বোধিত হয়। 

প্রতিযোগী, প্রতিযোশিতাবচ্ছেদক ধন্ম ও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সন্বন্ধের 

ভেদ্দে অভাবও ভিন্ন ভিন্ন হয় । কিন্ত অন্য্যোন্যাভাব কেবলমাত্র প্রতিযোশিতা- 

বছ্ছেদকধন্মভেদেই ভিন্ন হয় । 

নব্যনৈয়ায়িক-_-বিশিষ্টাভাব, উভয়নাভাব ও সামান্যাভাবকে অতিরিক্ত বলিয়। 

স্বীকার করেন। দণ্ডবিশিষ্ট পুরুষ দণ্তী বা দণ্ডবান্ বলিয়। অভিহিত হয়। 

এই দণ্তীর অভাব তিন প্রকারে উপপন্ন হয় । যথা দণ্তী নাস্তি ইত্যাদি বিশিষ 

বুদ্ধিস্থলে যদি পুরুষ অবিদ্যমান থাকে কেবল দণ্ড থাকে, তাহ] হইলেও “দণ্ডী 

নাস্তি” এরূপ বাক্য প্রয়োগ হইবে । আর যদি দণ্ড অবিদ্যমান থাকে কেবল 

পুরুষ থাকে, তাহা হইলেও “দণ্তী নান্তি” এরূপ বাক্য প্রয়োগ হইবে । এবং 

দণ্ড ও পুরুষ উভয়ই যদি না থাকে তাহা হইলেও দণ্তী নাস্তি এরূপ বাক্য 

প্রয়োগ হইবে । প্রথমস্থলে বিশেম্যাভাববশতঃ বিশিষ্টাভাব, দ্বিতীয়স্থজে 

বিশেষণপাভাববশতঃ বিশিষ্টাভাব, তৃতীয়স্থলে বিশেম্ত-বিশেষণোভগ়1ভাব প্রযুক্ত 
বিশিষফীভাব বোধিত হয় । এইভাবে বিশিষটাভাব একটি অতিরিক্ত অভাব 

বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । 

উভয়াভাবও অতিরিক্ত অভাব বলিয়! স্বীকৃত হয় । যথ ঘেস্থখণনে কেবল 
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পট আছে ঘট নাই সেম্থলে “পটথটো নম্তঃ” এরূপ বাক্য প্রয়োগ বা প্রতীতি 

হয়। এই প্রতীতিতে পটত্ব, ঘটত্ব ও উতভয্নত্ব এই তিনটি ধর্ম অভাবীয় 

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম হয়। এই নিমিত্ত উক্ত উভগর়াভাবকে কেবল 

পটাভাব বা কেবল ঘটাভাব ব৷ যংকিঞ্চিদ্ উভয়াভাব হইতে অতিরিক্ত অভাব 
বলিয়া স্বীকৃত হয়। কারণ কেবল পটাধিকরণে বা কেবল ঘট।ধিকরণে বা 

যেকোন হুইটি-_বহ্ি ও ধূমের অধিকরণে “পটথটো নম্তঃ” এরপ প্রতীতি বা 
বাক্য গ্রয়োগ হইয়া থাকে । 

নব্যনৈয়ায়িক-__ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব বলিয়। একটি স্বতন্ত্র অভাব স্বীকার 

করেন। এই অভাব একটি ধর্খের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা বিশিষ্ট ব। নিয়ন্ত্রিত হয় । 

এ ধর্মকে প্রতিযোগিভাবচ্ছেদকধর্ম বলা হয়। টত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিষোগিতাক্ 

অভাব ঘটাভাব, এই অভাবে ঘট প্রতিযোগী, ঘটনিষ্টপ্রতিযোগিতার ব্যাবর্তকধ্ম্ম 

হইল ঘটতব। এ প্রতিযোগিতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে অভাব তাহা! ঘটাভাব বলিয়া 
কথিত হয়। যে ধর্মটি প্রতিযোগীতে বৃত্তি করে তাহাকে প্রতিযোগিতার 

সমানাধিকরণধর্মা বলে । আর যে ধর্শটি প্রতিযোগীতে অবৃত্তি করে তাহাকে 

প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণধর্ম বলে এবং তাদুশ অভাব ব্যধিকরণধর্শমী বচ্ছিন্না- 

ভাব বলিয়া কথিত হয়। যথা “পটত্বেন ঘটোনাস্তি” এই অভাবে ঘট 

প্রতিযোগী, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্বরূপে উক্ত অভাব উল্লিখিত হয় নাই, 
কিন্তু পটত্বধর্ম ঘট প্রতিযোগীতে অবৃত্তি করায় পটত্বূপে ঘটাভাবটি প্রতিযোগি- 
ব্যঘিকরপধর্শমাবচ্ছিন্নাভাব বলিয়া গণ্য হয়, যেহেতু পটত্বধর্মটি ঘটনিষ্ঠ- 
প্রতিষোগিতার সমানাধিকরণধর্ম হয় নাই । কিন্তু বিরুদ্ধ বা ব্যধিকরণ ধর্খ 

হইয়াছে। ব্যধিকরণধর্্াবচ্ছিন্নাভাব হইল কেবলান্য়শী অর্থাং উক্ত অভাব 
সর্বত্রই থাকে। 

মীমাংসকগণ অভাবকে অধিকরণদ্ব্ূপ বলিয়া স্বীকার করেন। যথা! 
তৃতলে ঘটোনান্তি অর্থাৎ তবতলে ঘটাভাব আছে। তখন ভূতলের সহিত চক্ষুঃ 
সংযুক্ত হওয়ায় ভূতলভিন্ন অপর কিছু পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া ঘটাভাব 

ভূতলস্বরূপ বলিয়া! পরিগণিত হয়। 
অপর আচার্য বলেন--অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়া! স্বীকৃত হইলে 

দোষত্রয় পরিলক্ষিত হয় । 
প্রথমদোষ হইল-_“ভূতলবৃত্তি ঘটাভাবঃ” এখানে যে ভূতলে ঘটাভাব 

পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে ত্বতল অধিকরণ ও ঘটাভাব আধেয় হইয়াছে 

জাঠাশ ভাষাপন্িজ্ছেদ ও কারিকাবলী 



আধার-আধেয়ভাব সকল সময়েই পৃথকৃত্বত হুইটি বস্ততেই প্রতিভাত হয়। যদি 

ঘটাভাবকে ভূতলম্বরূপ বলিয়। স্বীকার কর! হয় তাহা হইলে ভতল অধিকরণ ও 

ঘটাভাব আধেয় উপপন্ন হয় না। সৃতরাং এই আধার-আধেয়ভাবের উপপত্তির 

নিমিত্ত অভাবকে অধিকরণদ্বরূপ বলিয়া স্বীকার কর। যায় না। 

দ্বিতীয়দোষ হইল--অভাবনিরপণে বল হইয়াছে যে__অধিকরপভেদে 

অভাব ভিন্ন হয় না। ঘটাভাব, ভূতল ও আকাশ প্রভৃতি অনেক অধিকরণে 

থাকিলেও ঘটাভাঁব একটিই পদার্থ । কিন্তু অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়া 

স্বীকৃত হইলে ভৃতলবৃত্তি ঘটাভাব ভতলম্বরূপ, আকাশবৃত্তি ঘটাভাব আকাশশ্বরূপ 

এইভাবে একই ঘটাদির অভাব অনন্ত অধিকরণম্বরূপ হওয়ায় গৌরবদোষ হয় । 

এই গৌরবদোষ পরিহারের জন্য অভাবকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়। স্বীকার 

করা উচিত। 

তৃতীয় দোষ হইল--“যদ্ বস্ত যদিক্ত্রিয় গ্রান্যং তদভাবোহপি তদিক্ত্িগ্রাহ্য” 

অর্থাং যে বস্ত যে ইঞ্জ্রিয়ের দ্বার। প্রত্যক্ষ হয়, দেই বস্তর অভাবও সেই 

ইন্জ্িয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ হয় ইহাই নিয়ম। বায়ুতে রূপাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 

হয় এবং ঘ্রাণেজ্দ্িয়ের দ্বারা জলে গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। এখন অভাব 

অধিকরণন্বরূপ বলিয়। স্বীকৃত হইলে রূপাভাব বাযুস্বরূপ হেতু বায়ুর চাক্ষুষ 

প্রত্যক্ষ হউক্ এবং গন্ধাভাব জলম্বরূপ হেতু জলের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ 

হউকৃ। স্বৃতরাং অভাবকে অধিকরণন্বরূপ না বলিয়। অতিরিক্তভাবে স্বীকার 
করাই যুক্তিসঙ্গত। 

স্যায়বৈশেষিকগণ অভাবকে অতিরিক্ত অর্থাৎ সপ্তম পদার্থরূপে স্বীকার 

করিলেও সর্বত্র অভাবের অতিরিক্ততা স্বীকার করেন না। তাহারা 

ভাবাধিকরণক অভাবকে অধিকরণস্বরূপ স্বীকার করেন না । কিন্তু অভাবাধি- 

করপক অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন । যেমন “পটাভাবে 

পটোনান্তি” এই প্রত্যয়ে গ্রতীয়খান আধেয়ত্বৃত পটাভাব অধিকরণতূত 
পটাভাব হইতে পৃথক নহে। 

প্রতিযোগী প্রভৃতি ভেদে অভাব ভিন্ন হয়, কিন্তু অধিকরণভেদে অভাব 

ভিন্ন হয় না, যেহেতু ঘটাভাব বহু অধিকরণে থ।কিলেও ঘটাভাব একটিই 
পদার্থ । কিন্ত নব্যনৈয়ারিক স্থানবিশেষে অধিকরণভেদে অভাবের ভেদ 

স্বীকার করিয়াছেন । তাহার! বলেন সর্বত্র অধিকরণভেদে অভাবের ভেদ 

স্বীকৃত ন! হইলেও যেস্ানে প্রতিযোগীর সামান্যাধিকরপ্য ও গ্রতিযোগগীর 

পারিভাষিক শবাবলী উনত্রিশ 



ব্যৈয়াধিকরপ্যরূপ বিরুদ্ধধর্শের অধ্যাস হয়, সেই স্থানেই অধিকরণভেদে 

অভাবের ভেদ স্বীকৃত বা কল্পিত হয়। প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্য ও 

প্রতিযোগিবৈয়াধিকরণ্য এই বিরুদ্ধধর্শের অধ্যাস অব্যাপ্যবৃতি-পদার্থের 

অভাবস্থলেই পরিলক্ষিত হয়। সংযোগাদি হইল অব্যাপ্যবৃতিপদার্থ। 

সংযোগাভাবে উক্ত বিরুদ্ধধর্শের অধাস থাকায় সংযোগাভাব অধিকরণভেদে 

ভিন্ন হইবে । সংযোগাভাব বৃক্ষাদদি দ্রব্যে আছে এবং গুণ পদার্থ নিগু“ণ হওয়ায় 

গুণেও সংষোগাভাব থাকে । প্রবৃত্তি সংযোগাভাব গুণবৃতিসংযোগাভাৰ 

হইতে পৃথক বস্ত অর্থাৎ গুণবৃত্তিসংযোগাভাব হইল ব্যাপ্যরৃতি । বৃক্ষে 

কপিসংযোগ ও কপিসংযোগাভাব আছে, আকাশে শব ও শব্ধাভাব আছে, 

আত্মাতে জ্ঞানাদি ও জ্ঞানাদির অভাব আছে। এই সকল অব্যাপ্য বৃতি 

পদার্থের অভাব অধিকরপভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়' স্বীকৃত হয়। 

ভাবপদার্থের অভাবের কথা বলিয়া এখন অভাবের অভাব বিষয় প্রদপিত 

হইতেছে। প্রাচীন নৈয়ায়িক বলেন--অভাবের অভাব ভাবস্বরূপ | যথা-_ 

ঘটাভাবের অভাব ঘটস্বরূপ, পটাভাবের অভাব পটস্বরূপ, অতিরিক্ত নহে। 

ধ্বংসের প্রাগভাব অথবা প্রাগভাবের ধ্বংস প্রতিযোগীর স্বরূপ । 

নব্যনৈয়ায়িক বলেন--অভাবের অভাব অতিরিক্ত । যথা ঘটাভাবের 

অভাব অতিরিক্ত পদার্থ এবং ঘটাভাবাভাবের অভাব ঘটাভাবের স্বরূপ । 

অন্যোন্তাভাবের অভাব গ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ ও গ্রতিযোগীরস্বরূপ । 

যথ। ঘটভেদাভাব হইল ঘটত্ব ও ঘটের স্বরূপ । যেহেতু ঘটভেদ পটে আছে, এবং 
ঘটভেদের অভাব ঘটে আছে আর ঘটত্বও ঘটে আছে স্বৃতরাং ঘটত্বও 
ঘটভেদাভাব সমনিয়ত বলিয়! ঘটভেদাভাব ঘটত্বস্বরূপ হইল । আর ঘটভেদের 

অভাব ঘটে থাকায় ঘটভেদাভাব ঘটস্বরূপ হয় । 

প্রতিযোগী ও অনুযোগী 
প্রতিযোগী শবের অর্থ-_ প্রতিপক্ষ বা বিরোধী । জন্যবস্তমাত্রই প্রতিযোগী 

পদবাচ্য হয় । যেহেতু যাহার অভাব গৃহীত হয়, তাহাই সেই অভাবের 

প্রতিযোগী বলিয়া গণ্য হয়। যেমন “ভূতলে ঘটে! নাস্তি” যে সময়ে যে 
ভূতলে ঘটের অভাব থাকে, সেই সময়ে সেই ভূতলে ঘট থাকে না বলিয়া! এই 

ঘটাভাবের গুতিযোগ্গী বা! বিরোধী বস্তু ঘট। তদ্বত্ব জ্ঞানের প্রতি তদভাব- 

বন্ধ জ্ঞান বিরোধী ইহা স্বভাবসিদ্ধ বস্ত। অতএব যে বস্তটি বর্তমান থাকিলে 

ত্রিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



তাহার অধ্িকরণে যে অভাব থাকিতে পারে না সেই বস্তটি সেই অভাবের 
প্রতিযোগী বলিয়া অভিহিত হয়। স্বৃতরাং সাধারণতঃ যাহার অভাব গৃহীত 
হয়, তাহা সেই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়। গণ্য হয়। প্রতিযোগীর ধর্ম 

প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিত! স্বরূপসন্বদ্ধে প্রতিযোগিতে থাকে । “অভাব 

বিরহুতাত্বং বস্তনিষ্ঠ প্রতিষোণিত্বং |” অর্থাং অভাবের অভাবত্ব বস্তু ব৷ 

প্রতিযোগিনিষ্ঠ প্রতিযোগিত। বলিয়। কথিত হয় । এইজন্ত প্রমেয়াদি নিত্যবস্ত 
প্রতিযোগীপদবাচ্য হয় না। 

প্রতিযোগিতা হইল প্রতিষোগীর অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্তক ধর্ম । 

অভাব প্রতিযোগিতার নিবূপক, এবং প্রতিযোগিত। হইল অভাব নিরূপিতা। 

যে যে স্থলে ঘটত্ব ও ঘটাভাবীয় প্রতিযোগণিত্ব অর্থাং ঘটাঁভাবাভাবত্ব অছে, সেই 

সেই স্থলে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাও আছে, যেহেতু উহার! সমনিয়ত ধর্ম্ম। 
ঘটত্বাদি হইল ঘটাদিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্তক ধরব । 

এবং সংযোগাদি হইল ভূতলবৃত্তি ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক 

সম্বন্ধ। যে সম্বন্ধে প্রতিষোগির অভাব গৃহীত হয়, সেই সম্বন্ধ সেই 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ব] ব্যাবর্তক-সম্বন্ধ । 

যে অধিকরণে যে বস্তর অভাব বিষয়ক জ্ঞান হয়, সেই অধিকরণ সেই 

অভাবের অনুষোগী বলিয়া কথিত হয় এবং সেই বস্তও সেই অভাবের 

প্রতিযোগী হয়। অনুযোগীর ধর্ম অনুষো গিতা, এই অনুযোগিতা স্বরূপসম্থন্ধে- 

অনুষোগীতে থাকে । যেমন ভঁতলে সংযোগসস্থন্ধে ঘট নাই, এখানে ভূতল 

ঘটাভাবের অনুযোগী এবং ঘট হইল প্রতিযোগী । এখানে প্রতিযোগিতার 

অবচ্ছেদকে ধশ্ম ঘটত্ব এবং অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ। সংযোগেন 

তবতলে ঘটোনাস্তি অর্থাৎ ভূতলানুযোগিক-ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-সংযোগসম্থন্ধা বচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোশিতাক্ অভাব। ঘটত্বাপ্দি-অবচ্ছেদক-ধম্মভেদে এবং সংযোগাদি 

অবচ্ছেদক-সম্বন্ধভেদে প্রতিযোগিতা নানা হয় । এবং প্রতিযোগিতার ভেদ- 

বশতঃ অভাবও বুধ! হয়। যে বস্তি যে সন্বন্ধেষে অধিকরণে থাকে, সেই 

বস্তটি সেই সম্বন্ধে যেমন প্রতিযোগী হয়, সেইরূপ সেই অধিকরণটিও সেই 

সম্বন্ধের অনুযোগী বলিয়া অভিহিত হয় । যথ] ঘটাদি স্বাবয়বে কপালাদিতে 
সমবায় সম্বন্ধে থাকে,--“ঘটবং কপালং বা! কপালবৃতি ঘট£* এখানে যেমন ঘট 

সমবায়ের প্রতিযোগী হইয়াছে, সেইরূপ কপাল ও সমবায়সন্বন্ধের অনুযোগী 
হইয়াছে। প্রতিযোগিতা হুইল অনুযোগিতা নিরূপিতা। উক্ত স্থলে 
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সমবায়সন্বদ্ধাবচ্ছিম্ন-কপালত্বাবচ্ছির্ন কপালনিষ্ঠানুযোগিতা-নিরূপিতা সমবায়- 
সন্বদ্ধাবচ্ছিন্-ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত1 উক্ত ঘটে আছে। যেকালেষে 

ভ্বতলে ঘটাভাবাদি থাকে, তংকালীনত্ববিশিষ্ট তদ্ভূতল এ ঘটভাবের সম্বন্ধ । 

সুতরাং অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও ভৃতলে ঘট আনয়নকালে তদ্ঘটাভাব- 

কালীনত্ববিশিষ্ট তদৃতবতলরূপ স্বরূপবিঙ্গেষেণতাসন্বন্ধ তংকালে বিদ্যমান 

ন। থাকায় সন্বন্ধী ঘটাভাবের বোধ হয় না। সম্বন্ধসত্ত্বে সম্বন্ধিসত্বা, সন্বন্ধাসত্তবে 

সন্বন্ধি-অসত্বা । এই অন্বয় ব্যতিরেক নিয়মবশতঃ। 

সম্বন্ধ 

সম্বন্ধ সামান্যতঃ দুই প্রকার-_সাক্ষাৎ ও পরম্পর1। ভূতলে ঘট-_ এখানে 

ভূতলের সহিত ঘটের সাক্ষাৎ সংযোগ থাকায় সংযোগ হইল সাক্ষাৎ সমন্বন্ধ। 

আর পরে পরে যে সম্বন্ধ ঘটে তাহাকে পরম্পর] সম্বন্ধ বলে । দ্রব্য স্বাশ্রয়- 

সমবেতত্ব সম্বদ্ধে-গুপণও কর্মে থাকে । আর গুণ ও কম্ম সাক্ষাৎ সমবায়সন্বন্ধে 

দ্রব্যে থাকে । স্বপদের দ্বার] গুণ ও কর্ম গৃহীত হয়, তাহাদের আশ্রয় দ্রব্য, 

দ্রব্যে সমবেত গুপাদি, তাদ্ুশ সমবেতত্বরূপসম্থন্ধ গুপাদিতে থাকায় সম্বন্ধীদ্রব্যও 

গুণাদিতে থাকে । সম্বন্ধসত্তে সম্বন্ধিসত্বা--এই নিয়মবশতঃ। 

সংযোগ, সমবায়, তাদাত্স, কাজিক, পধ্যাপ্তি, বিষয়তা, বিষয়ি তা, 

স্বরাপবিশেষপতা, অব্যাপ্যত্ব,র কাধ্যত্ব-কারণত্ব, সামীপা, আধারতা ও 

আধেয়ত' প্রভৃতি । 

নিত্য ও অনিত্য বস্ত কাঁলিকসন্বন্ধে কালে বা মহাকালে থাকে । সমবায়, 

তাদাত্ম্য ও স্বরূপ-সম্থদ্ধ নিত্যসম্বদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। সংযোগ, স্বরূপ, 

কালিক, সমবায় ও তাগাত্ম্য ইহাদিগকে বৃতিনিয়ামক সম্বন্ধ বলে। 

পর্যযাপ্তি সন্বন্ধ--পরি--সম্যক্ প্রকারে আণ্তি- প্রাপ্তি » পর্য্যাপ্তি। দিত্তত্রিতাদি 

্াশ্রয়ীভূত সকল পদার্থকে ব্যাপিয়া থাকে । কোন একটি পদার্থের উপরে 

থাকে না। যেহেতু একটি পদার্থের উপরে থাকিলে একটি পদার্থে দ্িস্বাদির 

বোধের উদয় হইতে পারিত অর্থাং “অয়ং ছো” এরপ প্রত্যয়ের প্রমাত্বাপাতি 

হইত। যেহেতু এরূপ প্রত্যয়ের প্রামাণ্য নাই। কিন্তু ইমো ছে এইরূপ 
প্রত্যয়ের প্রামাণ্য আছে । পর্য্যাপ্তিসম্বদ্ধ প্রত্যেক পদার্থ নিষ্ঠ হয় না। কিন্ত 
সমবায় সম্বন্ধ সমবেত পদার্থের প্রত্যেকনিষ্ঠ হয় বলিয়। “অয়ং দ্বিত্ববান্” এরূপ 

প্র্তীতির প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় । 
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পর্যযাপ্তিসম্বন্ধ শবের অর্থ--অনেকা শ্রয্ন-সন্বন্ধ । সংখ্যা গুপণপদার্থ বলিয়। 

দ্রব্যে থাকে । একত্বাদি সমবায়সন্বন্ধে দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে। 

কোনস্থানে অনেক দ্রব্যাদি থাকিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি 'অয়মেকঃ 

অযনমেকঃ, অর্থাং ইহ! একটি ইহ! একটি এইভাবে গণনা না করেন, ততক্ষণ 

পর্য্যন্ত সেই ব্যক্ির মনে দ্বিত্ব ত্রিত্বাদির বোধ উৎপন্ন হয় না । অতএব ছিত্বাদি 

অপেক্ষাবৃদ্ধিজন্য । ছিতাদি দ্রব্যনিষ্ঠ-একত্বাদির মত স্বাভাবিকগুণ নহে। 
পর্যাপ্ত্যাখ্য সমবায়ের অনুযোগী দ্রব্য, যেহেতু ছ্িত্ব ত্রিত্বাদি পধ্যাপ্তাখ্য 
সমবায়সন্বন্ধে-কেবল দ্রব্যে থাকে। 

সামানাধিকরণ্য 

“সমানং অধিকরণং যয্য তত সমানাধিকরণং তস্য ভাবঃ সামানাধিকরণ্যং |” 

অর্থাৎ স্বাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্ব । দুই বা ততোধিক বস্ত যদি একই অধিকরণে 

বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উহারা পরস্পর সমানাধিকরণ হয়। উহাদের 

তাদৃশবৃত্তিতাকে-সামানাধিকরণ্য বলে । যেমন--পর্ববত, মহা নস প্রভৃতি একই 

স্থানে ব৷ অধিকরণে ধূম ও বহ্ছি থাকায় উহার! সমানাধিকরণ। সুতরাং 

একাধিকরণবৃত্তিতা ধূম ও বহিতে আছে। এইজন্য সমানাধিকরপ্য বা 
একাধিকরণবৃতিতা সম্বন্ধে ধুম বহ্চিতে থাকে এবং বন্ছি ধূমে থাকে । অন্তত্রও 

এইরূপ বুঝিতে হইবে । 

সমুহালম্বনজ্ঞান 

কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞান একই সঙ্গে একত্রিত হইয়। যে একটি অথণ্জ্ঞানে 

পরিণত হয়, তাহা সমুহালম্বনজ্ঞান বলিয়! অভিহিত হয়। যেমন “অহ্ং ঘটং 

পটং মঠঞ্চ পশ্যামি | এখানে জ্ঞানের একটি কার্য্য, যাহার মধ্যে বিভিন্ন বস্ত- 

সমূহের জ্ঞান উৎপন্ন হয় এককালে-_একটি বাক্যদ্বার]। 

দুইটি ধর্মই যদি পরস্পরের অভাবাধিকরণে থাকে অথচ এ দুইটি ধর্মাই 

আবার একই অধিকরণে থাকে, ভাহা হইলে এ দুইটি ধর্ম সঙ্কর বলিয়। কথিত 

হয়। উহার জাতি বপিয়। গণ্য হয় না। যেহেতু সাঙ্কধ্য জাতির বাধক। 

স্ব-সামানাধিকরপ্য-স্বাভাববদবৃতিত্ব-স্বসমানাধিকরণাত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব 

এতদৃত্রিতয়সন্বন্ধে ধর্মবিশিষ । যেমন ত্ৃতত্ব ও মৃর্ভত্ব। এই ছুইটি ধর্মের 
একটি অপরের অভাবাধিকরণে থাকে এবং এই ছুইটি ধর্ম আবার একাধি- 
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করণেও থাকে । পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশে ভূতত্ব থাকে । পৃথিবী, 
জল, তেজ, বায়ু ও মনে মূর্তত্ব থাকে । অতএব পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু 
এই চারিটি দ্রব্যে একই অধিকরণে ভূতত্ব ও মূর্ভত্ব থাকায় উহাদের স্বসামানাধি- 
করপ্য আছে। মূর্তত্বাভাবাধিকরণে আকাশে ভৃতস্ব থাকায় এবং ভৃতত্বা- 

ভাবাধিকরণে মনে মৃর্ভত্ব থাকায় স্বাভাববদ্বৃত্তিত্ব ও স্বসমানাধিকরণাত্যন্তা- 
ভাবপ্রতিযোগিত্ব ভৃতত্ব ও মূর্ভত্বে থাকায় এই ছুইটি ধরব পরস্পরের অভাবের 
সমানাধিকরণ হইয়াছে । ম্বৃতরাং উক্ত তিনটি সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায় 
ভূতত্ব ও মৃত্তত্ব এই দুইটি ধর্ম সাহ্কর্ধ্য বলিয়! গণ্য হইল। সাহ্ব্য্যবশতঃ এ 
দুইটি ধর্ম জাতি হইল না। পৃথিবীত্বের সহিত জলত্বের সাঙ্কর্য্যবারণের জন্য 

স্বসামানাধিকরপ্যদল নিবেশ করা হইয়াছে । ঘটে ঘটত্ব ও পৃথিবাত্ব থাকায় 

স্বঘটত্ব-সামানাধিকরপ্য পৃথিবীত্বে আছে, স্বা-( ঘটত্ব। )-ভাবাধিকরণ পটা দিতে 

পৃথিবীত্ব থাকায় পৃথিবীতে স্বাভাববদ্বৃত্তিত্ও আছে । স্ৃতরাং ঘটত্বের সহিত 

পৃথিবীত্বের সাহ্বর্ধ্যবারণের জন্য “ম্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব এই 
তৃতীয় দল নিবেশ করা হইয়াছে । তথাচ পৃথিত্বাধিকরণঘট নিষ্টপ্রতিযোগিতা৷ 
পৃথিবীত্বে নাই। সেইরূপ পৃথিবীত্বের সামানাধিকরণ্য ঘটত্বে আছে এবং 

পৃথিবীত্বাধিকরণ পটাদিনিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিত ঘটত্বে অবিদ্যমান থাকায় 
পৃথিবীত্বের সহিত ঘটত্বের সাহ্কধ্যবারণের জন্য স্বাভাববদ্রৃততিত্ব এই দ্বিতীয় দল 
নিবেশ করণ হইয়াছে । তথাচ পৃথিবীত্বের অভাবাধিকরণ জলাদিতে ঘটত্ব না 

থাকায় পৃথিবীত্বের সহিত ঘটত্বের সাক্কর্ধ্য হইল না। 

অকারণগুণপূর্বক 

কারণের অর্থাং কারণীভূতপদার্থবৃত্তিগুণ। কারণগত গুণের দ্বারা কার্য্যে 

যে সকল গুণ উৎপন্ন হয়, সেই সকল গুণ কা'রণগুণপূর্ববক অর্থাং কারণগতগুণ- 

জন্য বা স্বাশ্রয়কারণবৃত্তিগুণোতপন্ন বলিয়! কথিত হয় । যেমন স্বম্ম ঘটরূপ সেই 

রূপের আশ্রয় ঘট, ঘটের স্বত্তিকা,, ম্ৃত্তিকার রূপ গুণপদার্থ। কাধ্যভূতঘটরূপ 

কারণীভূত ম্বত্তিকারূপ হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব ঘটরূপ হইল কারণগুণ- 

পূর্বক অর্থাৎ কারণীতৃত ম্বত্তিকারপ (গুণ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ন 
কারণগুণপূর্ববক অকারণগুণপূর্ববক। যেমন ঘটের অপাকজরূপ-_শ্যামরূপ, 

কারণীতৃত ম্বত্তিকারূপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়! ঘটবৃতিশ্যামরূপ কারণ- 

গুণপুর্ববক হইয়াছে । কিন্ত ঘটের পাকজরূপ-_রক্তরূপ, কারপীতুত ম্বতিকারূপ 
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হইতে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া! ঘটবৃত্তিরক্তরূপ হইল অকারণগুণপূর্ব্বক | এবং 

আত্মা, দিক্, কাল ও আকাশ এই বিভ্ুদিগ্ের কোন পদার্থ কারণ হয় ন৷ 
বলিয়। উক্ত বিভুত্রবারৃতি সংখ্যাদি পাঁচটি, বুদ্ধি, সখ, হুঃখ, ইচ্ছা, যত ও শব 

প্রভৃতি গুণসমৃহ কারণবৃত্তিগুণ ব্যতীত উৎপন্ন হয় বলিয়। বিভুদিগের সকল গুণ- 

অকারণগুণপূর্ববক অর্থাং কারণগতগুণ হইতে অনুৎপন্ন বা স্বাশ্রয়কারণগতগুণা- 
জন্য বলিয়৷ কথিত। 

অখণ্ডোপাধি 
যে ধর্মটি একবস্তকে অন্যবস্ত হইতে পৃথক্ করিয়] দেয়, সেই ধর্ম অবচ্ছেদক 

বা] ইতরব্যাবর্তক ধর্ম বলিয়! অভিহিত হয়। অনবস্থাদোষবশতঃ যে সকল ধন 

গ্রকারতার অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয় না, সেই সকল ধন্ম অখণ্ড-_-অবিভাজ্য 

উপাধি বা ভেদক ধর্ম বলিয়! কথিত হয়। যেমন ভাবত্ব, অভাবত্ব, প্রতি- 

যোগিতাত্ব ও অধিকরণতাত্ প্রভৃতি । পটাদিজ্ঞানে পটত্বাদিজ্ঞানের অপেক্ষা 

করে। কিন্তু পটত্বাদি জাতি, সমবায়ত্ব, বিশেষত প্রভৃতি অথণ্ডোপাধির ভ্তাঁনে 

পটত্বত্বাদি ও সমবায়ত্বত্বাদি ধন্মজ্ঞানের অপেক্ষ! স্বীকৃত হইলে অনবস্থাদোষ 

হয়। পটতবত্বাদি, ভাবত্বত্ব ও অভাবত্বত্বাদি অনুলেখীভৃত জাতি ও সমবায়ত্ব 
বিশেষত্বাদি অখণ্ডোপাধির স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত হয় এবং উহার! প্রকারতা- 

বচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয় না, অনবস্থাদৌোষবশতঃ অনুল্লেখীভূত জাতি ও অথণ্ডো- 

পাধি হইতে অতিরিক্ত সমবায়ত্বত্বাদি পদার্থের স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত হয় ন1। 

মনৃষ্ের মধ্যে কেহ দীর্ঘকায়, কেহ খর্ববকায়, কেহ মৃক, কেহব! বধির, 
এইভাবে বনু ভেদ পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ পশু, বৃক্ষ প্রভৃতি স্থলেও অনেক 

ভেদ আছে। এরূপ বিবিধ বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বস্তসমৃহ একটি শব্দের দ্বারাই 

উল্লিখিত হওয়ায়ই অনুগতব্যবহার হয়। অনুগতব্যবহারের নিমিত অনুগত 

প্রতীতি স্বীকৃত হয়। অনুগত প্রতীতি ন! হইলে অনুগতব্যবহার ছয় না এবং 

অনুগত বিষয় না হইলে অনুগত প্রতীতি হয় না। অনুগতব্যবহার সাধিক। 

অনুগত প্রতীতির বিষয়রূপে অনুগত ধর্ম স্বীকৃত হয়, সেই ধর্ম হইল জাতি। 
মনুষ্ধে মনুষ্ধত্ব, পশুতে পশুত্ব, বৃক্ষে বৃক্ষত্ব, অশ্থে অস্বত্ব ও ঘটা দিতে ঘটত্বাদি 

প্রভৃতি । 

এই অনুগতধর্মণ জাতি ও উপাধিভেদে ছুই প্রকার । যে অনুগত ধন্মটি 

জাতির লক্ষণে লক্ষ্য হয়, তাহাই জাতি। আর যে অনুগতধন্ম জাতির 

পারিভাষিক শব্দাবলী পঁয়ত্রিশ 



লক্ষণে সমন্বয় হইবে ন! সেই অনৃগতধন্ম উপাধি বলিয়া কথিত হয় । উপাধি 

হই প্রকার--সথণ্ড ও অখণ্ড । সমবায়ত্ব, বিশেষত্ব প্রভৃতি অখণ্ডোপাধি 

বলিয়া গণ্য। এবং দণ্ডিত্ব, নীলঘটত্ব প্রভৃতি সখণ্ডোপাধি বলিয়া! কথিত। 

কেবল অনুগত প্রতীতির নিয়ামকরূপেই দ্রব্যত্বাদি জাতি স্বীকৃত বা সিদ্ধ হয় 

না। কিন্তু কারণতাবচ্ছেদকরূপে, কাধ্যতাবচ্ছেদকরূপে ও শক্যতাবচ্ছেদক- 

রূপেও জাতি সিদ্ধ হয়। 

অনবস্থ। 
কোন স্থানেও বিশ্রামের অভাব ঘটিলে ন্যায়ের ভাষায় তাহাকে অনবস্থা 

বলা হয়। যেমন ঘটত্বাদি জাতির অবচ্ছেদকজাতিরূপে ঘটত্বত স্বীকৃত হইলে 

এই ক্রমে তাহার ধন্ম” ঘটত্বত্বত্ব ও জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয় । এইভাবে পর্য্যায়- 

ক্রমে জাতি হইতে থাকে, কোথাও তাহার বিশ্রাম ঘটে না। স্বৃতরাং এই 

অনবস্থাভয়ে ঘটত্বাদিতেই জাতির বিশ্রাম স্বীকৃত হয়। ঘটত্বাদি জাতির 

আর জাতি স্বীকার কর! যায় না। 

কেহ কেহ অভাব প্রত্যক্ষের কারণীতৃত অনুপলভ্ত-_-উপলন্ধির অভাবকে - 
প্রমাণ বলিয়! স্বীকার করেন। এখানে যদি ঘট থাকিত তাহ! হইলে ঘটের 

উপলন্ধি ব' প্রত্যক্ষ হইত। যেখানে ঘটের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না সেখানে 

ঘট থাকে না ব। ঘটাভাব সিদ্ধ হয়। অতএব অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি প্রতি- 

যোগীর জ্ঞান বা অনুপলভ্ভবিষয়ক জ্ঞান কারণ। এখন অনুপলমভ্জ্ঞান কারণ 

বলিয়া স্বীকৃত হইলে অনুপলসভ্তও অভাব পদার্থ অর্থাং উপলস্ভাভাব বলিয়! উহার 

প্রত্যক্ষজ্ঞানের জন্য অনৃপলস্তান্তর অর্থ।ং তার অভাব স্বীকার করিতে হইবে। 

এবং দ্বিতীয় অনুপলস্ভও অভাববিশেষ বলিয়1 উহার প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের জন্য 
পুনঃ অনুপলস্ভান্তর অর্থাৎ তৃতীর উপলভাভাব স্বীকৃত হয় । এই ক্রমে বিশ্রামের 

অভাব ঘটায় অনবস্থাদোষ হইয়া! পডে। 

অর্থাপত্তি 
মীমাংসক অর্থাপত্ি নামক পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার করেন। আপত্তি শবের 

অর্থ কল্পনা । দেবদত্ত নামক ব্যক্তি রোগশৃ্য স্থুলকায়। সুস্থ দেবদত্ স্কুল- 
তন অথচ অনুসন্ধান করিয়। ষথার্থভাবে অবগত হওয়া! গিয়াছে যে “পীন 

দেবদত্ে! দিবা ন ভুঙ্জে” স্তুলকায় বা পীনতনু দেবদত্ দিবসে ভোজন 
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করে না এ বিষয়ে যদি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর! যায়, অথব! আগ্তব্যক্তির নিকটে শ্রবণ 

কর। যায়, তাহ! হইলে সে ব্যক্তির দ্বারা দেবদত্ত শরীরে পীনত্বের উপপতির 
নিমিত্ত রাত্রিভোজন কল্পিত হয়। এই রাত্রিভোজন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের 

দ্বারা প্রমাণিত ব! সিদ্ধ হয় না। অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয় বলিয়া 

অর্থাপতি পঞ্চম গ্রমাণরূপে স্বীকৃত হয় । রাত্রিভোজন হইল পীনত্বের উপপাদক 

এবং পীনত্ব হইল উপপাদ্য । যাহা ব্যতীত যে পদার্থ অনুপপন্ন হয়, তাহ! সেই 

পদার্থের উপপাদক হয় । রাত্রিভোজন ব্যতীত পীনত্ব অনুপপন্ন মবতরাং রাত্রি- 

ভোজন পীনত্বের উপপাদক। যে ব্যক্তি দিবসে ভোজন করে না, রাত্রিভোজন 

ব্যতীত তাহার পীনত্ব অনুপপন্ন হয়। এই নিমিত্ত রাত্রিভোজন পীনত্বের 
উপপাদক হয়। দিবসে ভোজনবিহীন দেবদত্তের শরীরের পীনত্ব জ্ঞানই 

অর্থাপত্তি নামক প্রমাণ বলিয়া অভিহিত হয়। রাত্রিভোজনের জ্ঞান প্রমা। 

অর্থস্য আপত্তি এরূপ বুযুৎপত্তি স্বীকৃত হইলে অর্থাপত্তি শবের দ্বার] উক্ত 

রাত্রিভোজনের যথার্থজ্ঞান বোধিত হয়। অর্থস্য আপত্তিঃ যতঃ-_-এরূপ 

ব্যুৎপত্তি স্বীকৃত হইলে অর্থাপত্তি বিজাতীয় প্রমার জনক প্রমাপরূপে বোধিত 

হয়। এতাদূৃশ বিজাতীয় প্রম। প্রতাক্ষ প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, 

যেহেতু রাত্রিভোজনের সহিত চক্ষুরিত্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হয় নাই। এতাদশ 

বিজাতীয় প্রম। অনৃমিত্যাত্বকরূপেও কল্পিত হইতে পারে না, যেহেতু রাত্রি- 
ভোজনব্যাপ্য হেতৃতে পক্ষধর্মত৷ নিশ্চয়রূপ পরামর্শের অভাব আছে । এতাদশ 
বিজাতীয় প্রম! উপমিত্যাত্মক প্রমাণরূপেও গৃহীত হইতে পারে না। যেহেতু 

উপমিতির সাদ্বশজ্ঞানরূপকরণও অতিদেশ বাক্যার্থম্মরণাত্মক ব্যাপারের 

অভাব আছে। এতাদৃশ বিজাতীয় প্রমা শাববোধস্বরূপও হইতে পারে না। 

যেহেতু “স্থলকায়ে! দেবদতে! দিব। ন তৃঙ্্ক্তে” এই বাক্যে রাব্রিভোজনবোধক 
কোন পদ এখানে নাই। 

অতএব এতাদ্ৃশ প্রমার জনক অতিরিক্ত-_-পঞ্চম অর্থাপত্িনামক প্রমাণ 

বলিয়া অভিহিত হয়। দেব্দত্ত দিবসে ভোজন করে না অথচ দেবদত স্তুলকায়। 

দেবদত্ শরীরের স্কুলত্বের উপপত্ির জন্য রাত্রিভোজন কল্পনা! করিতে হইবে। 

দেবদত্ত বহুদিবস যাবং দিবসে ভোজন করে না এবং বন্থু রাত্রি যাবং উৎকৃষ্ট 

ভোজনই বহুদিন যাবং দিবসে অদ্ভুত দেবদতের শরীরের পীনত্বের ব৷ স্থুলত্বের 
উপপাদক হয় বলিয়। তাদ্বশ রাত্রিভোজনই কক্সিত হয়। নৈয়াক্সিক বলেন-_ 

অনুমান প্রমাণ দ্বারাই রাত্রিভোজনজ্ঞানরূপ প্রমার উপপত্তি হয় । অতএব 
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অর্থাপত্তিকে অতিরিক্ত পঞ্চম প্রমাণরূপে স্বীকার কর! নিরর্থক বা 
নিদ্্রয়োজন। “দেবদতে। রাত ভুঙ.কে দিব! অভ্ভুঞ্জানত্বে সতি পীনত্বাং? 
ইত্যাকারক অনুমানদ্বার1 রাত্রিভোজন-কল্পনারূপ প্রমা অনুমিত্যাত্মক, কিন্তু 

তাদৃশ প্রমা বিজাতীয় নহে। এই অনুমানে পক্ষ দেবদত, সাধ্য রাত্তিভোজন, 

হেতু দিবসভোজনাভাববিশিষ্ট পীনত্ব। “যঃ রাত্রৌ ন ভুঙজে স দিবা 
অদ্ভুঞজানঃ ন পীনঃ” ষে ব্যক্তি রাত্রিতে ভোজন করে না, সে ব্যক্তি দিবসে 
অদ্ভুক্ত থাকিলে বা ভোজনবিহীন হইলে পীন বা স্কৃলকায় হইতে পারে না, 

এরূপ-_রাত্রিভোজনাভাবরূপ সাধ্যাভাবের সহিত দিিবসভোজনাভাববিশিষ্ট 

পীনত্বাভাবের-ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্বার। রাত্রিভোজন অনুমিত হয় । 

অতিশয় 
মানব দেহ আশ্রয় করিয়! যে স্বর্গাদিজনিত সুখভোগ উৎপন্ন হয়, সেই স্বর্গাদি 

অশ্বমেধযাগাদির ফল। কিন্তু কালান্তরভাবি স্বর্গলাভের বুপূর্ব্বেই তাহার 

কারণ যাগাদিকর্ম বিনষ্ট হইয়াছে । স্ৃতরাং স্বর্গাদির ব্যাপাররূপে কোন বস্ত 
বা পদার্থ স্বীকৃত ন! হইলে স্বর্গাদিফলের অনৃপপত্তি হয়। এই স্বর্গাদিফলের 

উপপত্তির জন্য অস্বমেধাদিযাগ বিনষ্ট হইলেও উক্ত যাগাদি হইতে উৎপন্ন 

অতিশয় বা অপূর্বব বা অদৃষ্ট স্বীকৃত হয়। এ অতিশয়াদি কালাম্তরভাঁবি 

স্বর্গাদিলাভের জনক হয়। যখন স্বর্গাদিরপ চরমফল উৎপন্ন হয়, তখন এ 

অতিশয় বিনষ্ট হয়। এইজন্য একটি যাগ হইতে উৎপন্ন একটি অতিশয়ই স্বীকৃত 

হয় এবং এ অতিশয় হইতে একটিবারমাত্রই স্বর্গাদিরূপ ফলের উৎপতিি হয় । 

অর্থান্তর 
দণ্ডীপুরুষ ইত্যাদি বিশিষ্টবৃদ্ধিস্থলে বিশেষ্য, বিশেষণ বা প্রকার ও সম্বন্ধ 

এই তিনটি বিষয়ের ভান হয় । “রূপবান পট” এখানে রূপবিশিষ্ট পট এই 

বিশিষটজ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধ এই তিনটি বিষয়ের ভান আবশ্যকহেতু 
পট বিশেষ্য ও রূপ বিশেষণ হইয়াছে, আর' অপেক্ষিত সম্বন্ধ বিষয়টি সংযোগ 

হইতে পারে না, যেহেতু সংযোগ হইল দ্রব্যছয়নিষ্ঠ বন্ত । এখানে বিশেষণীতৃত 
রূপটি গুপপদার্থ, এবং বিশেষ্তভূত পটটি দ্রব্য, সুতরাং গুণের সহিত দ্রব্যের 

সম্বন্ধ সংযোগ হইতে পারে না। অন্য সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে । সেই 
কল্পিত সম্বন্ধ হইল সমবায়। যদি উক্ত স্থলে সমবায়সম্থন্ধ স্বীকৃত না হইয়া 
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স্বরূপসম্বন্ধ কঞ্পিত হইলে রূপবান পট এখানে রূপ স্বরূপসম্থষ্ধে পটে থাকে 

অর্থাং পটই রূপের ষন্বন্ধ এরূপ বোধিত হয় । তাহা হইলে সিদ্ধবস্ত--ন্ব-€ পট ) 

রূপের সাধন হইল এবং সমবায়চস্বন্ধ সাধনে প্রবৃত নৈয়ায়িক অর্থাত্তর অর্থাং 

স্ব-( পটাদি ) রূপ সাধন করিলেন। সিদ্ধবস্তর-__পটাদিরূপের সাধন ও 

অর্থান্তর-_অন্যবস্তর পটাদিরূপের সাধন এই দুইটি দোষ বলিয়। গণ্য । এবং 

রূপবান্ ঘট এখানে রূপ স্বরূপসম্বপ্ধে ঘটে থাকে অর্থাং ঘটই বূপের সম্বন্ধ । 

এই ক্রমে মণ, চত্বর, পর্ববত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সম্বন্ধ কল্পনার ফলে 

অনেক স্বরূপসন্বন্ধ স্বীকারজনিত গোৌরবদোষ হয়। অতএব লাঘববশতঃ 

একটিমাত্র সমবায়সন্বন্ধ স্বীকার কর। অবশ্যই কর্তব্য। 

নিধ্বিকল্নকজ্জান 
প্রত)ক্ষ জ্ঞান দুই প্রকার-_-নিব্বিকল্পক ও সবিকল্পক। বিকল্প শব্দের অর্থ 

বিশেষণ ব] প্রকার। বিকল্প হইতে নির্মুক্ত জ্ঞান নির্বিকল্পকজ্ঞান। 
নি্বিকল্পকজ্ঞানের অপর নাম নিম্প্রকারকজ্ঞান। যেজ্ঞানের দ্বারা বিষয়ী- 
ভবত পদার্থে কোন বিশেষণের ব! প্রকারের বিষয় অবগত হওয়1 যায় না, সেই 

পদার্থের স্বরূপমাত্র বিষয় হয়, তাহ! নিব্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়! অভিহিত হয়। 

নিবিবকল্পকজ্ঞানস্থলে পদার্থের বা বিষয়ের বোধক বা জ্ঞাপক কোন শব 
উপাত্ত বা উল্লিখিত থাকে না এইজন্থ নিব্বিকল্পকজ্ঞান অবোধবালক মুকসন্বশ 
বলিয়! কথিত হয়| যেমন অবোধবালক ঘটপটাদ্ি বিষয়কজ্ঞান অন্যের 

নিকটে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু অবোধ শিশু জ্ঞানের বিষয় 
ঘটপটাদির নাম জানে না। মৃকব্যক্তি ঘটাদ্দিবিষয়কজ্ঞানকে অপরের নিকটে 

প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না, যেহেতু জ্ঞানের বিষয় ঘটপটাদি ব্যক্ত করিবার 

শক্তি মৃকব্যক্তির নাই। বাকৃপটুব্যক্তি সেইরূপ নির্বিকল্পকজ্ঞানকে অগ্যের 

নিকটে প্রকাশ করিতে পারে না। কারণ জ্ঞানের বিষয়বাচক শবই জ্ঞান 

প্রকাশের সহায়ক। নির্রিকল্পকজ্ঞানদ্বার! যেভাবে বিষয় গৃহীত হয়, কোন 
শব্দই সেইভাবে বিষয়কে প্রকাশ করিতে পারে ন। তাহার কারণ হইল 

এই যে--সকল বিষয়ে বিশিষ্ট বিষয় শবের দ্বার। বোধিত হয়, অবিশিষ্ট অর্থাং 

বিশেষণ বা প্রকারশূন্য বিষয় কোন সময়েই শব্দের দ্বার] বোধিত হয় ন|। 

নির্চিবকল্পকঙ্ঞজান বিশেষণযৃক্ত বা বিশিষ্টধিষয়কে প্রকাশিত করিতে সমর্থ 
হয় না। যেহেতু সকল প্রকার বিশিষ্ট শুন্ত বা সকল প্রকার বিশেষণ বর্জিত 
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বিষয়ন্বরূপই হইল নিরিবিকজ্সকজ্ঞানের বিষয় । শব জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে 
পারে, কিন্তু শব বিষয়ের ব! বস্তুর স্বরূপমাত্রকে প্রকাশ করিতে পারে না। 

নিধ্বিকল্পকজ্তানে বিষয়বোধক কোন শর্ব না থাকায় বাকৃপটু ব্যক্তিদ্বারাও 

নিধ্বিকল্পকঙ্জান প্রকাশিত হয় না। ঘটশব ঘটত্ববিশিষ্টঘটের বোধক হর, 
ঘটত্বরূপ বিশেষপণকে না বুঝাইয়! ঘটশব্দ কোন সময়ে ঘটস্বরূপমাত্রকে 
প্রকাশিত করিতে বা বুঝাইতে পারে না। নিধ্বিকল্পকজ্ঞানে ঘটত্বরূপবিশেষণ- 
বঙ্জিত ঘটস্বরূপমাত্রই বিষয় হয়। এই নিমিত নিধ্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয় 

কোন শবের দ্বার প্রকাশিত হয় ন। যে শব্দটি জ্ঞানের বিষয়কে প্রকাশ 

করে, সেই শব দ্বারা সেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়। নিধ্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয়কে 

প্রকাশিত করিবার সক্ষম কোন শব্দ বিদ্যমান না থাকায় নিব্বিকল্পকজ্ঞান 
শবকের দ্বার প্রকাশিত হয় ন।। 

যে জ্ঞানে প্রকার বা বিশেষণ বিষয় হয় না এবং যে জ্ঞানে বিশেষণশৃস্য বস্ত 

বিষয় হয়, সেই জ্ঞানই নিব্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়! কথিত। দ্রব্য প্রত্যক্ষ 

করিবার জন্য দ্র চক্ষঃ উন্মিলিত করার পর দ্রব্যের সহিত চক্ষুঃসন্নিকর্ষ হয় । 
এ সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রথমে যে প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানটিই 
নির্ধ্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়। কথিত। 

নিধ্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে সবিকল্পক বা সবিশেষণকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

সবিকল্পকজ্ঞানে যে বস্তির বিশেষণরূপে ভান হয়, সেই বস্তট নিধিবিকল্পক- 

জ্ঞানের বিষয় হয়। সবিকল্পকজ্ঞান হইল বিশিষটজ্ঞান। বিশিটজ্ঞানের প্রতি 

বিশেপযজ্ঞানের কাঁরণতা। সবিকল্পকজ্ঞানের অব্যবহিত পুর্ববক্ষণে উৎপন্ন 

নিব্বিকল্পকজ্ঞানে বিশেষণজ্ঞান ভাসিত হয়। অতএব পূর্ববক্ষণে উৎপন্ন 

নিধ্বিকল্পকজ্ঞানে বিশেষণজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় পরক্ষণে সবিকল্পক বিশিষ্ট- 

জ্ঞানদূপে উৎপন্ন হয়। এই নিয়মানৃসারে পটাদির সহিত চক্ষুঃ সন্নিকর্ষের 
পরক্ষণেই নিব্বিকল্পকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, নিব্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে ঘটত্ব- 

বিশিষ্টঘটের জ্ঞান »বিশিষ্টজ্ঞান বা! সবিকল্পকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই 

বিশিষজ্ঞান ব1 সবিকল্লকজ্ঞানের প্রতি বিশেষণী ভূত ঘটত্বের জ্ঞান কারণ । 
পটাদিশবের দ্বারা যে পদার্থ উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনটি বিষয় থাকে-_ 

পটাদি, পটত্বাদি ও সমবায় । কারণ পটাদি প্রত্যক্ষ করিবার জদ্য ভ্রষ্টা যখন 

পটাদির সম্মুখে চক্ষঃউন্মিলিত করে, তখন ভ্রষ্টার এঁ তিনটি বিষয়ের সহিত 
চক্ষুঃসম্নিকর্ষ হয়। যদিও সবিকল্পকজ্ঞানেও পটাদি, পটত্বাদি ও সমবায় 

চল্লিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্সী 



বিষয় হয়। তথাপি সবিকল্পকজ্ঞানের সহিত নিধ্বিকল্পকজ্ঞানের পদার্থগত- 

বৈলক্ষপ্য আছে। পটাদির সহিত চক্ষুঃসংযোগ, পটত্বাদির সহিত চক্ষঃ- 
সংযুক্ত সমবায়, এবং সমবায়সম্বন্ধের সহিত চক্ষুঃসংযুক্ত বিশেষণতা-সন্নিকর্ষ 
একইকালে হওয়ায় পটাদি, পটত্বার্দি ও সমবায় এই তিনটি বস্ত নিজ নিজ 

স্বরূপে নির্বিকল্পকজ্ঞানে ভাসিত হয় । আর সবিকল্পকজ্ঞানে পটাদি বিশেস্ত- 

রূপে, পটত্বার্দি বিশেষণরূপে, সমবায় সংসর্গরূপে ভাসিত হয়। কিন্তু 

নিব্বিকল্পকজ্ঞানে উক্তরূপে বিষয়ত্রয় ভাসিত হয় না। কারণ বিশেষ্তরূপে 

পটাদির ভান হইতে হইলে পুর্বে বিশেষ্ঠের স্বরূপজ্ঞান থাক আবশ্যক, যেহেতু 

বিশেষ্তরূপে পটাদির সহিত পরিচয় বা জ্ঞান না থাকিলে পটাদি বিশেস্কয 

বলিয়1 জ্ঞাত হওয়া! যায় না। এইক্রমে বিশেষণরূপে পটত্বাদির ভানে বা 

পরিচয়ে বিশেষণ-স্বরূপের জ্ঞান পূর্বেব আবশ্যক বা অপেক্ষিত। এবং সংসর্গ- 

রূপে সমবায়ের ভানে বা পরিচয়েও সম্বন্ধরূপে সমবায়ের পূর্বের প্রত্/ক্ষজ্ঞান 

আবশ্যক ব। অপেক্ষিত। এবং সম্বন্ধরূপে সমবায়ের ভানেও পটাদি ও পটত্বাদি 

এই দুইটি বিষয়ের বা সন্বন্ধীর প্রত্যক্ষজ্ঞান অপেক্ষিত। সম্বন্ধের লৌকিক 

প্রতযক্ষে সম্বন্ধী দুইটির প্রত্যক্ষজ্ঞান কারণ। নিব্বিকল্পকজঙ্ঞানে উক্ত বিষয়ত্রয়ের 

বিশেষ্ত, বিশেষণ ও সম্বন্ধ ব। সংসর্গরূপে প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হয় ন! বলিয়া 

নিধ্বিকল্পকজ্ঞানে উক্ত বিষয়ত্রয় ভাসিত হইলেও বিশেষ্য, বিশেষণ ও সংসর্গ 

বলিয়। উহাদের ভান হয় ন1। যাহার ফলে নিব্বিকল্পকজ্ঞানে উক্ত বিষয়ত্রয়ে 

বিশেষ্তত1, বিশেষণতা ও সংসর্গতা স্বীকৃত হয় না । অতএব নিব্বিকল্পকজ্ঞানে 

বিশেষ্যত] নামক বিষয়ত1, বিশেষণত। নামক বিষয়তা ও সংসর্গত1 নামক 

বিষয়তা থাকে ন।। 

নৈয়ায়িক মতে-_-সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ নয় বলিয়। নির্বিকল্পকজ্ঞানে 

পটাদি ও পটত্বাদি এই দুইটি বস্ত স্বরূপতঃ ভাসিত হয়। তাহারা বলেন-_ 

পটাদি ও পটত্বাদির বৈশিষ্ট্যানবগাহি জ্ঞানই নিব্বিকল্পকজ্ঞান। 

সবিকল্পকজ্ঞান 
সপ্রকারকজ্ঞানকে সবিকল্পকজ্ঞান বলে । বিকল্প শবের অর্থ বিশেষণ বা 

প্রকার । যেজ্ঞানে বিশেস্ত, বিশেষণ ও সম্বন্ধ বিষয় হয় সেই জ্ঞান সবিকল্পক- 

জ্তান বজিয়! কথিত হয় । এখানে বিশেষণ শব্দ দ্বার নাম, জাতি, গুণ ও 

পারিভাষিক শবাবলী একচষ্টিশ 

৩ ফে) 



ক্রিয়া গৃহীত বা বিবক্ষিত হয়। অতএব নাম, জাতি, গু, ক্রিয়াদির সহিত 

বিশেষণ-বিশেষ্ত-সন্বন্ধাবগাহিজ্ঞানই সবিকল্পকজ্ঞান বলিয়া অভিহিত। যথা! 

অয়ং ডিথঃ, অয়ং ব্রা্মণঃ, অয়ং রক্তঃ ইত্যাদি । এখানে ডিখ বস্তরনাম, 

ব্রাঙ্মণ-_জাতি, রক্ত-_গুপ। নাম, জাতি ও গুপ বিশেষণরূপে সেই সেই 

বিশেষ্তের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়| জ্ঞ।নের বিষয় হইয়াছে বলিয়। উক্ত জ্ঞান- 

সমুহ সবিকল্পকজ্ঞান পদবাচ্য। 

ব্যবসায় ও অন্ুব্যবসায় 

মৈত্র রথের দ্বার! গমন করিতেছে বা পদত্রজ্ঞে গমন করিতেছে অথবা! গমন 

করিতেছে না। অতএব দেখ! যায় যে ক্রিয়া হইল কর্তার অধীন। অর্থাং 

করার ইচ্ছানৃসারে ক্রিয়। উৎপন্ন হয় । কিন্তু জ্ঞান কর্তার ইচ্ছানুসারে উৎপন্ন 
হয় না বলিয়। জ্ঞান কর্তার অধীন নহে । আমার ঘটবিষয়কজ্ঞান হউক এরূপ 

ইচ্ছা থাকিলেও ঘটজ্ঞান হইবে না। কিস্ত যদি আমার আত্মার সহিত মন$- 

সংযোগ হয়, মনের সহিত চক্ষুরাদি ইন্ত্রিয়সংযোগ হয়, চক্ষুরিক্দ্রিয়ের সহিত 

ঘটের সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়, ঘটের সহিত আলোকসংযোগাদি হয়, এবং 

অদৃষ্টা্দি সন্নিহিত থাকে ; তাহা হইলে আমার ইচ্ছা না থাকিলেও ঘটবিষয়ক 

জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

নৈয়ান্সিকমতে জ্ঞান অনুব্যবসায় নামক মাঁনসপ্রত্যক্ষগম্য । জ্ঞান কেবল 

ঘটাদিবিষয়ের প্রকাশক হয়, কিস্ত নিজের-_জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাকে জ্ঞান 

প্রকাশিত করিতে পারে না। আত্মা হইল মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় । যদিও 

জ্ঞান নিরাকার তথাপি “অয্নং ঘটঃ” ইত্যাকারক বাক্যের দ্বারা জ্ঞান 

বোধিত হয় । 

ব্যবপায় নামক জ্ঞানকে বুঝাইবার জন্য অনৃব্যবসায় নামক জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয় । অর্থাৎ ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন না হইলে অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন 
হয় না। “অয্নং ঘট” এরূপ ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর উক্ত জ্ঞানের 

সহিত মনঃসংঘুক্ত আত্মতে সমবায়সম্বন্থজন্য সংযুক্ত সমবায়সন্সিকর্ষ ছারা 
“অয়ং ঘটং জানামি বা অহং ঘটজ্ঞানবান্” এরূপ মানসপ্রত্যক্ষাত্মক অনু- 
ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেহেতু প্রথমে উক্ত অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয় 
না। বিশিষজ্ঞানের প্রতি বিশেষণজ্ঞানের কাঁরণতা-_-ইহ] সর্বসম্মত । “অহ্ং 

বিয়াল্পিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ঘটজ্ঞানবান্্” এই জ্ঞানে ঘটজ্ঞান বিশেষণ, কারপীভূত ঘটজ্ঞানের বোধ পুর্বে 

না থাকিলে পরবর্তী অনুব্যবসায়জ্ঞানে ঘটজ্ঞান বিশেষণরূপে বিষয় হইতে 
পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে-- প্রথমে “অয়ং ঘটঃ” এরূপ 

ঘটবিষয়ক ব্যবসায়াত্মকঙ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর “অহ্ং ঘটং জানামি ব! 

অহং ঘটজ্ঞানবান্” এরূপ অনুব্যবসায় জ্ঞান হয়। সুতরাং অনুব্যবসায়জ্ঞান 
ব্যবসায়জ্ঞানজন্য হয়। 

ঘটজ্ঞানের প্রতি আত্মা সমবাক্সিকারণ, আর আত্মমনঃসংযোগ অসমবাস্ি- 

কারণ এবং ঘটের সহিত চক্ষুঃ সংযোগ ও আলোক সংযোগ প্রভৃতি নিমিত্ব- 

কারণ। এইসকল কারণ সম্মিহছিত হইলে উৎপন্ন ঘটজ্ঞান ব্যবসায়জ্ঞান বলিয়। 

কথিত হয় । 

ইন্ড্রিয়র্থ সম্নিকর্ষ যদি আত্মমনঃ সংযোগের সহায়ক হয়, তাহ] হইলে 

ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইক্ড্রিয়ার্থসম্নিকর্ষ যেমন আত্মমনঃসংযোগের 

সহায়ক হয়, সেইরূপ উদ্বন্ধপংস্কারও আত্মমনঃসংযোগের সহায়ক হয়, কিন্ত 

যেখানে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ ও উদ্বৃদ্ধসংস্কার এই উভয়ই আত্মমনঃসংযোগের 

সহায়ক হয়, সেখানে আত্মমনঃসংযোগের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞ! নামক জ্ঞান হয়। 

আর যেখানে ইন্ড্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ সহায়ক ন' হইয়া! কেবল উদ্বুদ্ধসংস্কার-সহায়ক 

হয়, সেখানে আত্মমনঃসংযোগের দ্বার] উৎপন্ন জ্ঞানকে স্থতি বলে । 

আর যেখানে ইন্ড্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ সহায়ে আত্মমনঃসংযোগদার! উৎপন্ন 

ব্যবসায়জ্ঞানের পর যদি ইন্ড্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ বর্তমান না থাকে তাহ] হইলে 

উক্ত ব্যবসায়জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষাত্মক অনুব্যবসায়জ্ঞান হয়। যেহেতু যে 

আতআ্মনঃসংযোগ দ্বার ব্যবসায়জ্ঞান হয়, সেই একই আত্মমনঃসংযোগ ছ্বার। 

অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যে জ্ঞান বিষয়মাত্রকে প্রকাশ করবে সেই 
জ্ঞানকে ব্যবসায় বলে । ব্যবসায়জ্ঞানকে বিষয় করিয়া যেজ্ঞান হয় তাহার 

নাম অনুব্যবসায় । অনুব্যবসায় ব্যবসায়জ্ঞানের পরক্ষণে উৎপন্ন হইয়! 

ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশ করে। ব্যবসায় নামক “অয়ং ঘট১” ইত্যাকারক 

ঘটজ্ঞান নিজে অপ্রকাশিত থাকিয়। ঘটকে প্রকাশিত করে এবং পরক্ষণে জাত 

অনুব্যবসায়জ্ঞান উক্ত ঘটজ্ঞানকে প্রকাশ করে। ব্যবসায়জ্ঞান নিজকে 

প্রকাশিত করিলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি বিষয়ের কারণতা অনুপপন্ন হয়। 

যেহেতু কারণের পূর্বববণ্তিতা নিয়ম । কিন্তু ঘটজান নিজের পূর্ববর্তী হইতে 
পারে না। অতএব ঘটজ্ঞানকে প্রকাশিত করিবার জন্য অনুব্যবসান্প জ্ঞান 
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স্বীকৃত হইয়াছে। অনৃব্যবসায় পূর্বববৃত্তি-ঘটজ্ঞানও এ জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাকে 

বিষয়রূপে বা বিশেষপরূপে প্রকাশ করে। 

ব্যবসায়জ্ঞানের উৎপত্তিতে ঘটের সহিত ইন্ত্রিয়ের লৌকিকসন্নিকর্ষ কারণ 
হয়। কিন্তু অনুব্যবসায়জ্ঞানের উৎপতিতে ঘটের সহিত ইন্ড্রিয়ের অলোকি ক- 

সন্নিকর্ষ কারণ হয়। ব্যবসায়জ্ঞান কেবল লোৌকিকসন্নিকর্ষজন্ত । কিন্তু 

অনৃব্যবসায় অলৌকিক ও লৌকিক উভয়বিধ সন্নিকর্ষজন্ত জ্ঞান। “'অহং ঘটং 

জানামি বা অহং ঘটজ্ঞানবান্”, এইরূপ অনুব্যবসায়ে ব্যবসায়জ্ঞান যেমন বিষয় 

হয়, ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় ঘটাদিও সেইরূপ অনুব্যবসায়জ্ঞানে বিষয় হয়। 

অনুব্যবসায়ে মনঃসংযুক্ত সমবায়রূপ লৌকিকসন্নিকর্ষজন্য ব্যবসায়জ্ঞানটি বিষয় 

হয় এবং জ্ঞানলক্ষণারূপ অলোকিকসন্নিকরজন্য ঘটটি বিষয় হয় । 

ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক 

“স্বসমানাধিকরণ-সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধশ্মাস্তরাঘটিতত্বং  ব্যাপ্যতাব- 

চ্ছেদকমৃ।”, অর্থাৎ স্বসমানাধিকরণ অথচ সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মাম্তর তাদশ 

ধন্মাস্তর দ্বারা অঘটিত ধর্মই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্শ্ বলিয়1 গণ্য। যথা “পর্ববতো 

বহ্কিমান্ নীলধুমাং” এখানে স্বপদের দ্বার! নীল গৃহীত হয়। ধুমত্বটি নীলের 

সমানাধিকরণ হইয়াছে এবং সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মাস্তরও হইয়াছে । হেতুঁ- 

ভূত নীলধূমত্ড পদটি তাদৃশ ধর্মান্তর ধূমত্ব ঘটিত হইয়াছে কিন্তু অঘটিত হর 

নাই। স্বৃতরাং নীলধুমত্ব-বঠাপ্যতাবচ্ছেদকধরন্্ম হইতে পারিল না। 

'অয়ং দেশো বহিনমান্ ভবিষ্তি ধৃমপ্রাগগাবত্বাং” এখানে ধুমপ্রাগভাবত্বের 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকত্বের উপপত্তির জন্য “ম্বসমানাধিকরণ” এই অংশ সন্নিবেশিত 

হইয়াছে । এখানে হেতৃতাবচ্ছেদক-ধৃম প্রাগভাবত্ব ধর্মটি সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক 

ধর্ান্তর _ধুমতুঘটিত হইলেও ধুমত্বের সামানাধিকরপ্য ধূমপ্রাগভাবত্বে নাই, 
যেহেতু ধুমত্ব হইল ভাবপদার্থ এবং ধুমপ্রাগভাবত্ব হইল অভাবপদার্থ। 

ঘটত্বাি গ্রহণ করিয়1 লক্ষণসঙ্গতি হইল। 

ঘটকত্বমৃ-_স্ববিষয়িতাব্যাপকবিষক্মিতাব্যাপ্যত্বম্। 
ঘটিত্বমৃ _স্ববিষয়তাব্যাপকবিষয়তাব্যাপ্যত্বমূ। 

উত্তেজকত্বমৃ-_প্রতিবন্ধকীভূভাভাবপ্রতিধোগিত্বমূ এবং কারণতাবচ্ছেদ কী- 
ভূতাভাবপ্রতিযো গিত্বম্। 

উপলক্ষণত্বম__প্রতিযোগি-ব্যাধিকরপাভাবাভাববত্বম। যথা কাকোপলক্ষিত 
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গৃহ। যে গৃহে কাক বাবায়স নাই, সেই গৃহ কাকোপলক্ষিত বলিয়া কথিত 

হয়। যেহেতু প্রতিযোগিব্যধিকরণকাকাভাব জলহুদাদিতে আছে। তাহার 

অভাব এই গৃহে আছে। স্বৃুতরাং লক্ষণসঙ্গতি হইল । 

গুরুধর্মের অবচ্ছেদকত। স্বীকৃত হয় না, গৌরব বশতঃ। যেমন ঘটত্ব ও 

কন্ধুগ্রীবাদিমত্ব এই দুইটি ধর্মের মধে) ঘটত্বের অবচ্ছেদ কত) স্বীকৃত হয়, কিন্তু 

কন্ুগ্রীবাদিমত্বের অবচ্ছেদকতা স্বীকৃত হয় না। এ বিষয়ে যুক্তি এই যে-. 
কন্গ্রীবাদি শব্দের অর্থ--কপালসংযোগ । স্ব-সমবাস্লি-সমবেতত্বসন্বন্ধে কম্ধু- 

গ্রীবাদিমত্ব তদৃঘটে থাকে । স্বপদের দ্বার। কন্ধুগ্রীবাদিমত্তব বা কপালসংযোগ 
গৃহীত হয়। ম্বসমবায়ি-কপাল, কপালে সমবেত ঘট, স্বৃতরাং তাদৃশ সমবেতত্ব 

ঘটে থাকায় উক্ত সম্বন্ধে কন্ধুগ্রীবাদিমত্বও তদ্ ঘটে থাকে । সম্বদ্ধসত্বে সম্বদ্ধি- 
সত্তা এই নিয়মবশতঃ। আর সমবায়সম্বন্ধে ঘটত্ব সকল ঘটে থাকে । কন্ধু- 

গ্রীবাদিমত্ব অবচ্ছেদ কবপে স্বীকৃত হইলে প্রত্যেক ঘটের জন্য তিন্ন ভিন্ন ভাবে 
স্বীকারজনিত গৌরব হয়। স্ৃতরাং সম্বন্ধে গুঞ্ণ লঘু পরিলক্ষিত হয়। 
এইজন্য লৃধ্ম ঘটত্ব এবং লঘু সম্বন্ধ সমবায় অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয়। 

বাসজ্যবত্তিত্বম--একত্বাবচ্ছিন্নানুযোগিতাক্ পধ্যাপ্তিকান্বত্বম অথবা 

একত্বানবচ্ছিন্নানুযোগিতাক্ পথ্যাপ্তি প্রতিষোগি যং যং তাবদন্যতমত্বম্। 
তছিরহোহব্যাসজ্যবৃত্তিত্বম্ । অন্যতমত্বঞ্চ ভেদকুটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকৃ- 
ভেদবত্বমূ। 

অবচ্ছেদক ও অবচ্ছিন্ন 
অবিচ্ছেদ্যতে অনেন ইতি অবচ্ছেদক। অবচ্ছেদক পদ বিশেষণবাচক। 

অনুযুনানতিরিক্ত বৃত্তিত্বমবচ্ছেদকত্বম্। অর্থাং যে ধর্্মটি অল্পস্থানে ও অধিকস্থানে 

থাকে না, ত|হ! অবচ্ছেদক বলিয়। গণ্য হয়। এক বস্ত হইতে অপর বন্তকে 

পৃথকৃকরণই অবচ্ছেদকের কাধ্য ॥। এই পৃথক্ নানাভাবে হয়। বস্তভেদে, 
ধর্মভেদে, সন্বন্ধভেদে, কার্য্যতাভেদে ও কারণতাভেদে প্রভৃতি এইভাবে পদার্থ- 

সমুহ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । পদার্থসমূহের ভিন্নতার পরিচায়ক হইল 
অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্তক বা অবচ্ছেদক ধর্মা। যেমন পৃথিবী অন্ত দ্রব্য হইতে 
ভিন্ন। এখানে ভিন্নতার পরিচায়ক ব্যাবর্তক বা অবচ্ছেদক ধর্ম পৃথিবীত্ব। 

পৃথিবীত্ব তদপেক্ষ। অল্পদেশ ঘটপটাদিরৃত্তি করে না৷ এবং অধিকদেশে পৃথিবীতর 
দ্রব্যে থাকে না । অথচ পৃথিবীত্ব ধর্ম দ্বার] পৃথিবী অন্য পদার্থ হইতে পৃথকৃরূপে 
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বোধিত বা নিরূপিত হয় । ধশ্ম ও সম্বন্ধ ভেদে অবচ্ছেদক দুই প্রকার। যস্য 

অভ।ব স প্রতিষোগী--যাহার অভাব তাহ] প্রতিযোগী পদবাচ্য। জন্তবস্ত 

মাত্রই প্রতিযোগী হয় । 

ঘটের প্রতি পৃথিবী ও দণ্ড কারণ। পৃথিবীনিষ্ঠকারণতা ও দগ্ুনিষ্ঠ- 

কারণত। এই উভয় কারণতার পরস্পর ভেদকধর্ম পৃথিবীত্ব ও দণ্ুত্ব। এবং 

''সমবায়েন ঘটোনাস্তি ও সংযোগেন ঘটোনান্তি। এখানে উভয়বিধ ঘটাভাবের 

পরস্পর ভেদের পরিচায়ক ব1 জ্ঞাপক সমবায় ও সংযোগসম্থন্ধ। এবং 

এখানে অনুযোগীও উভয়ভেদের পরিচায়ক । ঘটত্ব দ্বারা ঘট পট হইতে 

বিচ্ছিন্ন হয়; কিন্তু কোন সময়ের জন্য ঘটত্বদ্বার! ঘটবিচ্ছিন্ন হয় না, কিন্তু 

অবচ্ছিন্ন - বিশিষ্ট হয় । যেহেতু ঘটের সহিত ঘটত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । 

কাধ্যকারণভাব 

“প্রাগভাবপ্রতিযোগী কাধ্যম্* অর্থাং যে পদার্থ প্রাগভাবের প্রতিযোগী 
ত1হাকেই কাধ্য বলে। কার্য্যের পূর্বেব বর্তমান থাকিলেও কার্ষে/র প্রতি 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহ। কারণ বলিয়। পরিগণিত হয় না! সেই পদার্থ সেই কাধ্যের 

অগ্যথাসিদ্ধ বলিয়। কথিত হয়। অন্যথাসিদ্ধ ভিন্ন হইয়া! কার্য্যোংপত্তির 

অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণে কার্যযাধিকরণে নিয়তবৃতি পদার্থ কারণ বলিয়া গণ্য । 

অথব] কার্য্যোংপত্তির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণাবচ্ছেদে কাধ্য সমানাধিকরণাত।স্তা- 

ভাব প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ধর্মবিশিষ্টই কারণ বলিয়া গণ্য ইহাই 

কারণের সামান্য লক্ষণ । 

ঘটের প্রতি দণ্ড স্বজন্যচত্রভ্রমণবস্সন্বন্ধে কারণ হয় এবং ঘটের প্রতি দণ্ডত্ব 

্বাশ্রয় জন্তচক্রত্রমণবত্ব সম্বন্ধে কারণ হয়। এই সম্বন্ধটি পৃর্বেবাক্ত সম্বন্ধ অপেক্ষা 

গুরু হওয়ায় দণ্ডই কারণ হইল | দণ্ুত্ব অন্যথাসিদ্ধ হয়। যেধর্ম বিভাজ্যতা- 

বচ্ছেদকের সাক্ষাদব্যাপ্য ও পরস্পরবিরুদ্ধ হয়, তাহাকে বিভাজক ধর্ম বলে। 

পৃথিবীত্ব, জলত্ব প্রভৃতি ধর্ম নয়টি দ্রবোর বিভাজক । এই বিভাজক ধর্ম দ্বার! 

দ্রব্য বিভাগ হইয়াছে । বিভাজ্যতাবচ্ছেদক পৃথিবীত্ব, ঘটত্বের ব]াপক বলিয়া 

দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্য হয় এবং পৃথিবীত্ব জলত্ প্রভৃতি দ্রব্য বিভাজক ধর্মগুলি 
পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াছে । কারণতা তিন প্রকার-_-সমবায়িকারণতা।, 

অসমবায়িকারণতা ও নিমিত্তকারণতা । ইহার। কারণত্বের বিভাজক নহে, 

যেহেতু উহার পরস্পর বিরুদ্ধ নহে । কারণ একই পদার্থ সমবায়িকারণ ও 

ছেচল্লিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



নিমিত্তকারণ হয় । অর্থাং একই পদার্থ একটি কার্য্যের প্রতি সমবায় কারণ 

হয় আবার সেই পদার্থই অন্য কার্যের প্রতি নিমিত্তকারণ এইভাবে যে পদার্থটি 

একটি কাধ্যের প্রতি অসমবায়িকারণ হয় আবার সেই পদার্থটি অপর কাধ্যের 

প্রতি নিমিত্কারণ হয় । যেমন তন্ত পটের সমবায়িকারণ এবং তন্ত তত্তবন্ধনের 

প্রতি নিমিত্তকারণ হয় । এবং কপালসংষোগ ঘটের প্রতি অসম্বায়িকারণ 

আবার কপালসংযোগ, কপালসংযোগ ধ্বংসের প্রতি নিমিতুকারণ । 

কেহ কেহ বঙ্গেন_ এরূপ বল সঙ্গত নহে। যেহেতু সমবায়িকারণতা, 

অসমবায়িকারণত। ও নিমিত্তকারণত]1 ভেদে কারণত! ভ্রিধা। অতএব বিভাজ্য 

হইল কারণতা, বিভাজ্যতাবচ্ছেদক হইল কারণতাত্ব । এই বিভাজ্যতাবচ্ছেদক 

কারণতাত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম হইল সমবায়িকারণতাত্ব, 

অসমবায্সিকারণতাত্ব ও নিমিত্তকারণতাত্ব। এই তিনটি হইল বিভাজক। 

কারণতা তিন প্রকার বলিয়াই কারণ ভ্রিধারূপে ব্যবহৃত হয়। 

যে দ্রব্যে সমবায়সন্বন্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্ধযাধিকরণ দ্রবে) যে 

দ্রব্য তাদাত্ম্য বা অভেদসন্বন্ধে থাকে, তাহাকে সমবায়িকারণ বলে। অর্থাং 

সমবায়িকারণীভূত যে দ্রব্যে কাধ্য সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়। উৎপন্ন হয়, সেই 

কার্্যাধিকরণীভূত অথচ সমবায়িকারপীভূত দ্রব্যে ষে দ্রব্য তাদাত্ম্য বা অভেদ- 

সম্বন্ধে বৃত্তি করে তাহাকে সমবায়িকারণ বলে। তন্ত পটের সমবাযর়িকারণ। 

পট স্বাবয়বে তস্ততে সমবায়সন্বন্ধে থাকে । পট কাধ্যের অধিকরণ অথচ 

সমবায়িকারণ তস্ততে তাদাত্স্যসম্বন্ধে তস্ত থাকে বলিয়া তস্ত পটের প্রতি 

সমবার়িকারণ হয় । এবং পটরূপের প্রতি পট সমবায়িকারণ। যেহেতু পট- 

রূপের অধিকরণ অথচ সমবায়িকারণ পটে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে পট থাকে বলিয়। 

পট সমবায়িকারণ। এইভাবে দ্রব্য কর্মের প্রতি ও সমবায়্িকারণ হয় । 

যে কারণটি কার্যের সহিত অথব। কারণের সহিত একই অধিকরণে-- 

সমবায়িকারণে সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়] কাধ্য উৎপন্ন করে, তাহাকে সেই কার্য্যের 

প্রতি অসমবাক্সিকারণ বলে। যেমন তন্তসংযোগ পটের অসমবাপর্লিকারণ 

হয়। যেহেতু কারণীতৃত তন্তসংযোগ পটকাধ্যের সহিত একই অধিকরণে-_ 
সমবারিকারণে তস্ততে সমবায়সন্বন্ধে পট থাকিয়া পটকাধ্য উৎপন্ন করে । এবং 

তন্তরূপ পটরূপের অসমবায়িকারণ ॥ যেহেতু অসমবায়িকারণীভূত তস্তরূপ 

সমবাক্সিকারণ তস্ততে সমবায়সন্বদ্ধে থাকে এবং পটরূপের সমবায়িকারণ 

পটও কারণীভ্ভৃত তত্ততে সমবায়সম্থদ্ধে থাকে । “কাধ্যেণ সহ একম্মিন্ অর্থে 

পারিভাষিক শবাবলী সাতচল্লিশ 



সমবেতত্বে সতি যং কারণং তং অসমবায়িকারণং” এবং “কারণেন সহ একন্মিন্ 

অর্থে সমবেতত্বে সতি য কারণং তৎ অসমবার্পিকারণং* এইভাবে অসমবাক্সি- 

কারণের লক্ষণ দুই প্রকার বলার তাংপর্য্য হইল এই যে--জন্তপদার্থকে কাধ্য 

বল৷ হয়। কার্য্য দুই প্রকার-_ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক । ধ্বংসাভাবকে 

অভাবাত্মক কার্য্য বল হয়। এই অভাবাত্মক কাধ্য কেবল নিমিত্বকারণ 

হইতে উৎপন্ন হয়। অভাবাত্মক কার্য্যের সমবায়িকারণ ও অসমবাক্সিকারণ 

নাই। ভাবাত্মক কাধ্য তিন প্রকার-ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি 
ভুতগত দ্বযণুকাদি দ্রব্য ভাবাত্মক কার্য, অনিত্য সকল গুণ ভাবাত্মক কার্য্য ও 
কাধ্যমাত্রই ভাবাত্মক কার্য । সমবায়িকারণাদি ত্রিবিধ কারণ হইতে সকল 

ভাবাত্মক কার্য্য উৎপন্ন হয়। 

ভাবাত্মক কাধ্যগুণ দুই প্রকার- কারণগুণোৎপন্ন ও অকারণগুণোৎপন্ন। 

যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয্নভূত দ্রব্যের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যবৃতি গুণের 

দ্বার উৎপন্ন হয়, সেইসকল গুণকে কারণ গুণপূর্ববক বা কারণগুণোংপন্ন বা 

কারণগত গুণজন্য বলে। যেমন পটবৃতি রূপরসাদি গুণ নিজ নিজ আশ্রয়ভূত 

দ্রব্য পটের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্য তস্তবৃত্তি রূপ রসাদি গুণের দ্বার উৎপন্ন 
হয়। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়ভূতদ্রব্যের সমবারিকারণীভূত 

দ্রব্যরৃতি গুণের দ্বার উৎপন্ন হয় না, সেই সকল গুণকে অকারণ গুণপূর্ববক বা 

অকারণ গুণোৎপন্ন ব৷ অকারণ গুণজন্য বলে। যেমন পাকজরূপাদির আশ্রয্প- 

ভ্বত ঘটাদিদ্রব্যের সমবায়্িকারণ কপালবৃত্তি গুণ হইতে পাকজরূপাদি গুণ 

উৎপন্ন হয় না ব। উক্তকপালবৃত্তি শ্যামরূপ পাকজরক্তরূপাত্মক গুণের প্রতি 

কারণ হয় না। 

এবং জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছ! ও শব প্রভৃতি গুণের আশ্রয় আত্মা ও আকাশ 

দ্রব্যের সমবায়িকারণ না হওয়ায় পাকজরূপাদিগুণও জ্ঞান, ইচ্ছা ও শক 

প্রভৃতি গুণসমূহ অকারণগুণপূর্ববক বা! অকারণগুণোংপন্ন বা কারণবৃত্তি- 

গুপাজন্য বলিয়া! কথিত হয় । 

কিন্তু “কা্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি অর্থাং কাধ্যেণ সহ একন্মিন্ অর্থে সমবেতত্বে 

সতি যং কারণং তদসমবায়িক রণমৃ”এরূপমাত্র অসমবায়িকারণের লক্ষণ করিলে 

উক্ত তিন প্রকার ভাবাত্মক কাধ্যের মধ্যে সকল কাধ্য দ্রব্যের, অকারণগুণোৎপন্ন 

গুণের ও সকল কাধ্যের অসমবায়িকারণে লক্ষণ সঙ্গতি হয়। কার্য দ্রব্যের 

অসমবায্িকারণের উদাহরণ--পটের প্রতি তস্তসংযোগ অসমবায়িকারণ। 

আটচল্লিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অসমবায়িকারণ তন্তসংযোগ পটাত্বক কার্য্দ্রবেঃর সহিত সমবাক্ঈিকীরণতার 
অধিকরণে একই তস্ততে সমবায়সন্বন্ধে বৃতিমান্ বা সমবেত থাকিয়া পটকাধ্য 

উৎপন্ন করে বলিয়া পটের প্রতি তস্তসংযোগ অসমবায়িকারণ। এইভাবে 

অকারণগুণোৎপন্ন গুণের অসমবায়িকারণেও লক্ষণ সমন্বয় হইবে । যথা-_. 

পাকজরূপাদির আশ্রয়ভূত ঘটাদি দ্রব্যের সহিত বহিসংযোগ ঘটাদিৰৃতি 
পাকজরক্তরূপাদির প্রতি অসমবায়সিকারণ। উক্ত ঘটাগ্নি ২২ষোগ অকারণ- 

গুণোৎপন্ন_কপালবৃতি শ্যামরূপাত্মকগুপাজন্য কার্ধযভূত ঘটবৃতি রক্তরূপাদির 

সহিত অসমবাপ্লিকারণতার অধিকরণে একই ঘটে সমবায়সম্বন্ধে বৃর্তিমান্ ব1 

সমবেত হইয়1 ঘটবৃত্তি রক্তরূপাদির প্রতি অসমবায়িকারণ হয় । যেমন রূপাদি 

মমবায়সন্বন্ধে ঘটে থাকে, তেমনি অগ্নিসংযোগও সমবায়সন্বন্ধে সেই ঘটে 

থাকে । এবং আত্মমনঃসংযোগ আত্মবৃত্তি জ্ঞানাদির প্রতি অসমবায়িকারণ 

হয়। যেহেতু আত্মমনঃসংযোগ কাধ্যভূত জ্ঞানাদির সহিত সমবায়িকারণতার 

অধিকরণে একই আত্মাতে সমবায়সম্থন্ধে থাকিয়। জ্ঞানাদিকাধ্য উৎপন্ন করে। 

কিন্তু কার্য্েণ সহ একস্মিন্ অর্থে ইত্যাদিভাবে মাত্র অসমবায়িকারণের লক্ষণ 

কর্পিলে কারণগুণোতপন্নগুণের অসমবায়িকারণে লক্ষণসঙ্গতি হইবে না। 

পটের সমবায়িকারণ তন্তর রূপাদি দ্বারা পটরূপ উৎপন্ন হয় বলিয়৷ পটবৃতি 

রূপাদিকে কারণগুণোতপন্ন গুণ বলে। পটরূপের প্রতি তস্তরূপের অসমবাস্সি- 

কারণত। “কার্ম্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি” এরূপ লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ হইবে না। যেহেতু 

অসমবায়িকারণ তন্তরূপ কা্ভূত পটরূপের সহিত সমবায়িকারণতার 

অধিকরণে একই পটে সমবায়সম্বদ্ধে থাকে না বলিয়] উক্ত অসমবায়ি কারণের 

লক্ষণে অব্যাপ্তি হয়। এইজন্ব বলিলেন “কারণৈকার্থ প্রত্যাসত্তি অর্থাং 

অসমবায়িকারণীতৃত পদার্থটি কার্যযভূত পদার্থের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যের 
সহিত সমবায়িকারণতার অধিকরণে একই সঙ্গে সমবায়সম্থদ্ধে থাকিয়া কাধ্য 

উৎপন্ন করে। অসমবায়িকারণ তত্তরূপ কাধ্যভূত পটরূপের সমবায়িকারণ 

পটের সহিত সমবায়িকারণতার অধিকরণে তস্ততে সমবায়সন্থন্ধে থাকিয়া 

পটরূপ উৎপন্ন করে বলিয়। তস্তরূপ পটরূপের প্রতি অসমবায়িকারণ। 

কার্ম্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি-_ভাবাত্মক কাধ্যভূত ভ্রব্য, কর্ম ও অকারণ 

গুণোৎপন্নগুণস্থলে প্রথম অসমবাক্মিকারণটি কাধ্যের সহিত সমবাযর়িকারণে 

একই সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বদ্ধে-_সমবায়সন্বদ্ধে থাকিয়া কার্য উৎপন্ন করে। যথা 
তন্তসংযোগ পটের প্রতি অসমবারিকারণ । যেহেতু অসমবায়্িকারণ তন্ত- 

পারিভাষিক শব্দাবলী উনপঞ্চাশ 



সংযোগ কার্যের সহিত--পটের সহিত সমবায়িকারণে তস্ততে একইসঙ্গে 

সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়। পটকার্যয উৎপন্ন করে । 

আর কারণগুপোৎপন্নগুণস্থলে কারণৈকার্থপ্রত্যাসততিরূপ ঘ্িতীয় অসমবায়ি 
কারণের লক্ষণটি অনুসরণ করিতে হইবে । যে অসমবায়িকারণটি কাধ্যভূত 
পদার্থের সমবাক্িকারণে ম্বসমবায়িসমবেতত্বসন্দ্ধে থাকিয়া! কাধ্য উৎপন্ন 

করে সেই অসমবায়িকারণটি দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলিয়া গণ্য হইবে। 

যথা তস্তরূপ পটরূপের প্রতি অসমবাপ্লিকারণ। যেহেতু অসমবায়িকারণ 

তস্তরূপ কার্য্যভূত পটরূপের সমবায়িকারণে পটে স্বসমবায়িসমবেতত্সম্বন্ধে 

থাকিয়। পটরূপ উৎপন্ন করে বলিয়। তস্তরূপ পটরূপের প্রতি দ্বিতীয় অপমবায়ি- 

কারণ। স্বথপদের দ্বারা তন্তরূপ গৃহীত হয় । তত্তরূপের সমবায়িকারণ তন্ত, 

তস্ততে সমবায়সন্বন্ধে পট থকে, পটরূপের সমবায্সিকারণে পটে স্বমমবায়ি- 

সমবেতত্ব সম্বন্ধে সন্বন্ধী তন্তরূপ থাকিয়। কাধ্যপটরূপ উৎপন্ন করে। 

যে পদার্থটি কাধ্যের সমবায়িকারপণ ও অসমবায়িকারণ নহে অথচ কারণ, 

সেই পদার্থ সেই কার্ম্যের প্রতি নিমিত্বকারণ হয়॥। যথা পটের প্রতি তরী. 

বেমা, তস্তবায় প্রভৃতি নিমিত্তকারণ। তুরী প্রভৃতিতে সমবায়সন্বন্ধে পট 

থাকিয়। উৎপন্ন হয় না বলিয়। তুরী প্রভৃতি পটের সমবায়িকারণ হয় না। এবং 

তুরী প্রভৃতি পদার্থ পটের সমবায়িকারণে তন্ততে সমবায়সন্বন্ধে বা স্বসমবায়ি- 

সমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকে না বলিয়। তুরী প্রভৃতি পটের প্রতি অসমবায়্িকারণ 

হয় না। অথচ তরী প্রভৃতি পটের নিরতপূর্বববৃত্তি ও অন্যথাসিদ্ধশৃদ্ত বলিয়া 
নিমিতকারণরূপে স্বীকৃত হয়। 

কাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কাধ্যাধিকরণে কাধ্যোৎপত্তির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণা- 

বচ্ছেদে যে অভাব থাকে, কারণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সেই অভাবের অপ্রতি- 

যোগীই কারণ বলিয়া কথিত হয়। ইহাই কারণের সামান্যলক্ষণ। 

কাধ্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে কাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বন্ধে কাধ্যাধিকারণে 

বিদ্যমান অভাবের অপ্রতিযোগীই “নিয়তপূর্ববরৃত্তি” শবের অর্থ । 

আত্লাশয়দোষ 

কোন পদার্থের জ্ঞানের জন্য যদি অন্ত একটি জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে, এবং 

পঞ্চাশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



দ্বিতীয় জ্ঞানটিতে যদি উক্ত পদার্থটিই বিষয় হয়, তাহ। হইলে আত্মাশ্রয়- 

দোষ হয়। 

গোব)ক্িভিল্নে অবৃতি হইয়৷ সকলে গোব্যক্তি কৃতি যে জাতি তাদ্ৃশজাতি- 

মত্বই গরুর লক্ষণ। এরূপ গরুর লক্ষণ করিলে আত্মাশ্রয় দোষ হয় । যেহেতু 

উক্ত লক্ষণটি গোব্যক্তি বা গোশব ঘটিত হওয়ায় গোব্াক্তি জ্ঞানের জন্য 

এতাণুঁশ লক্ষণ কর] হইল, যেখানে প্রথমে উক্ত লক্ষণের ঘটক গোব্যক্তির জ্ঞান 

না হইলে উক্ত লক্ষণের জ্ঞান বা সম্যক পরিচয় হইবে না। অতএব উক্ত 

লক্ষণের জ্ঞান গোব্যক্তি জানের অপেক্ষা করে। 

তর্ক 

ব্যাপ্যারোপ দ্বার] ব্যাপকারোপ তর্ক। যেস্থানে ব্যাপক পদার্থ থাকে 

নল সেখানে ব্যাপ্য--আপাদক পদার্থের আরোপবশতঃ ব্যাপক--আপাদ্য- 

পদার্থের আরোপই তর্ক বলির। কথিত। তর্ক শব্দের অর্থ--আপত্ি। 

অবথার্থজ্ঞান বা অপ্রমাজ্ঞান ছ্ই প্রকার- আহাধ্য ও অনাহার্য । সংশয় ও 

বিপধ্যয়-__মিথ্যাজ্ঞানকে অনাহাধ্যজ্ঞান বলে। বাধকালীর্ন ইচ্ছাজন্তজ্ঞানকে 

আহাধ্যজ্ঞান অর্থাং যথার্থজ্ঞান থাকিলেও ইচ্ছাপূর্ববক যদি আরোপ হয় তাহা 

হইলে এ জ্ঞানকে আহার্যজ্ঞান বলে। যাহার আপত্তি করা হয়, তাহাকে 

আপাদ্য বা ব্যাপক বলে । যে পদার্থের আরোপ দ্বার। আপত্তি--তর্ক করা 

হয় তাহাকে আপাদক-ব্যাপ্য বলে। যেখানে ব্যাপ্য--আপাদক-ধুমাদি থাকে 

সেখানে আপাদ্য-_ব্যাপক সাধ্য বহি থাকিবে । আর যেখানে ব্যাপকাভাব-_ 

আপাদ্যাভাব থাকে, সেখানে ব্যাপ্যাভাব--আপাদকাভাব থাকিবে । বহ্ির 

সহিত ধূমের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে। এখন যদি কেহ_-“ধৃমে! বহিনব্যাপ্যো ন বাগ 

এরূপ ব্যাভিচার শঙ্কা! করেন তাহা হইলে ধূমো! যদি বহিব্যভিচারী স্যাং তহি 

বহিজন্বো। ন ফ্যাং অর্থাৎ ধূম যদি বহিব্যভিচারী অর্থাৎ বহ্চ্যভাবাধিকরণে 
বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ধূম বহিনজদ্ অর্থাৎ বহি হইতে উৎপন্ন হইবে না 
এইন্প তর্ক ব্যভিচারশঙ্কাকে দৃরীভূত করে। ব্যভিচারশঙ্কা নিরাস দ্বার! 
ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন, তদ্দ্বার! উৎপন্ন পরামর্শজ্ঞান হইতে অনুমিতি হয় । এইজন্য 

তর্ককে অনুমান প্রমাণের অনুগ্রাহক ব1 সহায়ক বলে । 

পারিভাষিক শকাবলী একাম 



অন্যোন্যাশরিয় 

স্বজ্ঞান-সাপেক্ষজ্ঞান-সাপেক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বম্ অন্যোন্যাশ্রয়ত্বম। অর্থাৎ কোন 
পদার্থের জ্ঞানের জন্য অন্য একটি জ্ঞানের অপেক্ষা! করিতে হইলে উক্ত 

দ্বিতীয় জ্ঞানটি যদি অপর একটি জ্ঞানকে অপেক্ষা করে এবং উক্ত পদার্থটি যদি 

উক্ত তৃতীয় জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহ৷ হইলে অন্যোন্তাশ্রয় দোষ হয়। গোব্যক্তির 

লক্ষণ-__সাস্াবত্বং বা গলকম্বলবন্বং গোত্বমূ। এখন যদি বল। হয়__সান্দা 

কাহাকে বলে? সান্মার লক্ষণ কি? ইহার উত্তরে যদি বল- -গোব্যক্তির 

গলদেশে লম্বমানরূপে অবস্থিত মাংসপিগুই সাস্না বলিয়] কথিত । এইবূপস্থলে 

অন্যোন্াশ্রয়দোষ হইবে । যেহেত্ব এখানে পধ্যালোচনাদ্বার! পরিলক্ষিত হয় 

যে গোব্যক্তির জ্ঞানের জন্য সাস্্রার জ্ঞান অপেক্ষা! করে এবং সাস্রাজ্ঞানের জন্য 

গোব্যক্তিজ্ঞান অপেক্ষা করে । অতএব অন্দে) ন্াশ্রয়দোষ হয় । 

অব্যবহিত প্রাকৃম্ষণ 

পূর্বববন্তিক্ষণ ব! সময়সমূহকে প্রাকৃক্ষণ বলিয়া কথিত হয় । যে প্রাকৃক্ষণটি 

কোন বা অপর ক্ষণ দ্বার! ব্যবহিত হয় না তাহ।কে অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ কহে। 

উৎপত্তির পূর্বববস্তী ধিতীয়ক্ষণাদি প্রথমক্ষণ দ্বার! ব্যবহিত হয় বলিয়! দ্বিতীয়- 

ক্ষণাদি অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ বলিয়! অভিহিত হয় না । কিন্তু পূর্ববর্তী 
প্রথমক্ষণট কোনক্ষণদ্বার! ব্যবহিত হয় না বলিয়! প্রথমক্ষণটি অব্যবহিত 

প্রাকৃক্ষণ বলিয়। কথিত হয়। 

ইহার লক্ষণ__[08ঠি016101- “স্বপ্রাগভাবাধিকরণ-সময়-প্রাগ ভাবানধি- 

করণত্ে সতি হ্বপ্রাগভাবাধিকরণত্বম অব্যবহিতপ্রাকৃক্ষণত্বমূ |” স্বপ্রাগভাবের 

অধিকরণ যে সময়, ত।হার--সেই সময়ের প্রাগভাবের অনধিকরণ হইয়া 

স্বগ্রাগভাবের অধিকরণ যে সময়, সেই সময়কে অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ বলে । 

উৎপত্তির পূর্বববর্তী-দ্বিতীয়ক্ষণাি স্বপ্রাগভাবের অধিকরণ হইলেও স্বপ্রাগ- 

ভাবাধিকরণ প্রথমাক্ষণের প্রাগভাবের অনধিকরণ হয় না এবং উৎপত্তির 

পরবর্তী সকলক্ষণ স্বপ্রাগ্ভাবাধিকরণ সময়ের প্রাগভাবের অনধিকরণ হইলেও 

স্বপ্রাভাবাধিকরণ হয় না। অতএব অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ কেবল উৎপত্তির 

পূর্বববর্তী প্রথমক্ষণই হয়। 

বাহান্ন ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অব্যবহিতোত্তরক্ষণত্বম্ 
উৎপত্তির পরবর্তী ক্ষণসমুহকে উত্তরক্ষণ বলে । যে উত্তরক্ষণ কোনও ক্ষণ 

দ্বার ব্যবহিত হয় না, সেই ক্ষণকে অব্যবহিত উত্তরক্ষণ বলে। উতপতির 

পরবর্তী তৃতীয়ক্ষপাদি দ্বিতীয়ক্ষপণাদি দ্বার! ব্যবহিত হয় বলিয়! তৃতীয়ক্ষণাদি 
অব্যবহিত-উত্তরক্ষণ হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় ও প্রথমক্ষণের মধ্যে কোনও 

ব্যবধান নাই বলিয়' ছ্বিতীয়ক্ষণ অব্যবহিতোতর ক্ষণ বলিয়। গণ্য হয় । 

লক্ষণ- -10921)10101--““স্বাধিকরণসময়ধ্বংসাধিকরণসময়ধ্বংসানধিকরপত্ে 

সতি স্বাধিকরণসময়ধ্বংসাধিকরণত্বম অব্যবহিতোত্তরক্ষণত্বম্ ।* উত্তর 

তৃতীয়ক্ষণত্য স্বাধিকরণ প্রথমক্ষণধ্বংসাধিকরপদ্ধি তীয়ক্ষণধ্বংসাধিকরপণত্বাং 

উংপতিক্ষণস্য চ স্বাধিকরণ প্রথমাদিক্ষণধ্বংসানধিকরণত্বাং নাব্যবহিতোত্র- 

ক্ষণত্বমূ। অর্থাং উৎপত্তির পরবর্তী উত্তর তৃতীয়ক্ষণটি ম্বাধিকরণ প্রথমক্ষণ- 
ধ্বংসাধিকরণ দ্বিতীয়ক্ষণধ্বংসাধিকরণ হইয়াছে। এবং উৎপত্তি ক্ষণটি স্বাধিকরণ 

প্রথমাদিক্ষণধ্বংসানধিকরণ হইয়াছে বলিয়। উহাকে অব্যবহিত-উত্তরক্ষণ বলে । 

স্বাধিকরণসময়ধ্বংসের অধিকরণ যে সময়, সেই সময়ের ধ্বংসের 

অনধিকরণ হইয়া স্বাধিকরণসময়ের ধ্বংসাধিকরণকে অব্যবহিতোত্তরক্ষণ বলে। 

ব্যাপকতম্ 

«তদিন্লিষ্ঠান্তোন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদ কধর্শাত্বং ব্যাপকত্বম্ ৮ এখানে 

তৎপদের দ্বার] ব্যাপ্যপদার্থ গৃহীত হইবে । ব্যাপ্যাধিকরণে বর্তমান যে 

অন্টোন্তাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের যে প্রতিষোগিতাবচ্ছেদক, তত্তিন্ন ধর্মকে 

বাপক বলে। যথা ধূমাধিকরণ পর্ববতাদিতে বর্ভমান যে-_“ঘটবান্ ন" 
ইত্যাকারক অন্তোন্াভাব, এই অন্তোন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে ঘট 

তদ্ভিন্ন ধর্ম হইল বহ্চি। অতএব বহি ধূমের ব্যাপক হয়। ব্যাপক-_ 

অধিকদেশবৃত্তি। ব্যাপা-_অল্পদেশবৃত্তি । 

অনারম্ভকসং যোগ 

যে সংযোগের দ্বারা কোন দ্রব্যের আরম্ভ বা উৎপত্তির সহায়ক হয় না, 

সেই সংযোগ অনারস্ভক সংযোগ বলিয়া! কথিত হয়। যেমন কপাজের সহিত 

আকাশের সংযোগ । 

পারিভাষিক শা বঙ্সী তিপ্লা 



অবয়ব 

হস্তপদাদি এক একটি শরীরের অবয়ব । ন্যায় মতে-আরম্ভক দ্রব্য 
অর্থাং যাহা হইতে কোন দ্রব্যাস্তর উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে অবয়ব বলে । 

থা পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু-_- ইহার দ্রব্যের উপাদান বা সমবারিকারণরূপে 

ব্যবহাত হয় ॥ “অনিত্য তু তদন্ স্যাং সৈবাবয়বযোগিনী” ব্যাপ্তি, পক্ষধর্মত] 
ও তজ্জ্য অনুমান এই বাক্যত্রয় লইয়1 এক একটি গ্যায়। মতান্তরে গ্যায়শান্ত্রে 

- প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগম এই বাক্যপঞ্চকের এক একটি 

বাক্যের নায় অবয়ব। অনুশব্দের অর্থ--পম্চাং মান শবের অর্থ-__জ্ঞান। 
অনৃমান--পশ্চাদ্জ্ঞান। অর্থাং লিঙ্গাদি জ্ঞানের পর জ্ঞান হয় বলিয়া উহার 
নাম অনুমান । 

কুর্বদূরূপত 
ক্ষেত্রস্থিত বীজ হইতে অস্কুর হয়, গোলার বীজ হইতে অক্কুর হয় না। 

অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে-_ক্ষেত্রস্থবীজে একটি অতিশয় বিশেষ আছে 

এবং উক্ত অতিশয় বিশেষই অন্কুরের জনক | যে বীজে অতিশয় বিশেষ বা 
কুর্ববদ্রূপত্ব /১০01৮15 উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই অস্কুর উৎপন্ন হয়, অন্ত বীজ 
হইতে অন্কুর হয় না। 

পুরীতৎনাড়ী 

শরীরের অভ্যন্তরে পুরীতংনাড়ী আছে। উক্ত নাড়ীতে বাস প্রবেশ করিতে 
পারে না এবং সৃযুপ্তিকালে মন এ নাড়ীতে অবস্থান করে। এইজন্য সুসুপ্তিকালে 

আত্মমনঃসংযোগ হয় না বঙগিয়। জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। মনকে বিদ্ভূ বলিয়। 

স্বীকার করিলে পুরীতংনাড়ীও তদতিরিক্ত শরীরে আত্মমনঃসংযোগ সকল 
সময়ে থাকিত, তাহার ফলে সর্বদাই প্রান উৎপন্ন হইত, কিন্তু সুযৃপ্তি হইত না। 

অথচ সুপ্তি সর্ববসম্মতবস্ত । এই স্ৃবুপ্তির উপপত্তির জন্য আত্মমনঃসংযোগ 
অনিত্যবস্ত বলিয়! স্বীকৃত হয়। মন যখন পুরীতৎনাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন 
সৃযুপ্তি হয়। তখন আত্মমনঃসংযোগ্গের অভাবহ্েতু জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। 

এইজন্য মন অনু বলিয়া স্বীকৃত হয়। মনের পরম মহৎপরিমাণবিশিষ্টাভাব 

ও জ্ঞানের অযৌগপদ্য মনের বিদ্বৃত্বের বাধক । 

হুয়া ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



একসার্থবাহিত 
অনেকগুলি লোক একসঙ্গে গমন করিতেছেন। তাহার মধ্যে একজন 

ছিলেন ছত্রধারী, অবশিষ্ট সকল লোক ছিলেন ছত্রবিহীন। এক দলতৃক্ত- 

সকল ব্যক্তির গ্নকে বুঝাইবার জন্ত কবি বলিলেন-_“ছত্রিণো গচ্ছন্তি” এখানে 

ছত্রিসার্থবাহিমাত্রে অর্থাং ছত্রবিহীন হইলেও যাহার] ছত্রীর সহিত একদলে 
গমন করিতেছেন, তাহাদের সকলেই ছত্রিপদের দ্বারা বোধিত হউক্ এইরূপ 

বক্তার তাংপর্য।বিষয়ীভূত বাক্যার্থবোধের উপপত্তির জন্য ছত্রিপদে লক্ষণারৃতি 

স্বীকৃত হইয়াছে । একসার্থ- একদল । বাহী-__গমনরত । এখানে ছত্রী ব! 

ছত্রধারী ব্যক্তিরই প্রাধান্য বা মৃখ্যত্ব প্রতীতিই লক্ষণার ফল। উক্ত ব্য্গ্যার্থরূপ- 
ফলের দ্বারা কাব্যের চমংকারিতা উপপাদনের জন্যই কবি লক্ষণাবৃত্তি গ্রহণ 

করিয়। এবূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। 

আরম্ভকসংযোগ ।--যে সংযোগ দ্বারা কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাকে 

আরম্ভকসংযোগ বলে। যেমন কপালদ্বয়ের সংযোগ দ্বারা ঘটের উংপতি 

হয় বলিয়া এ সংযোগকে আরম্ভকসংযোগ বলে । 

আলয়বিজ্ঞান। _আলয়--দেহ নাশ পধ্যন্ত যে বিজ্ঞানধার। বিদ্যমান 

থাকে। “অহ্মাম্পদ” ইত্যাকারক যে জ্ঞান দ্বার! প্রতিমৃহুর্তে স্বসত্ত।র অনুভব 

হয় সেই জ্ঞান আলয়বিজ্ঞ।ন বলিয়া অভিহিত হয়। 
বিনিগমনা ।-__-একপক্ষপাতিনী বা একপক্ষসাধিক! যুক্তির নাম বিনিগঘন]। 

রাত্রিসত্রন্তায় ।___প্রথমে কামন। বা বাসনার উৎপত্তি হয় ব1 কল্পন। করিতে 

হয়। পরে প্রবৃত্তির উদয় হয়। তাহার পর কর্মজন্য ফলের উদয় হয়। যদি 

কামন। কল্পন। কর, তাহ! হইলে “রাত্রিসত্রন্তায়ে” অর্থাং কতকগুলি কর্মের 

কোনরূপ ফলশ্রতি না থাকিলেও প্রতিষ্ঠারূপ আর্থবাদিক ফল কল্পন। করিতে 

হয়। সেইরূপ এস্লেও কোন ফল কল্পনা করিতে হইবে । অন্যথা প্রবৃতির 

উপপত্তি হইবে না। 

খলেকপোভন্যায়।_-যেমন কোন জালে যুগপং_একই সঙ্গে সকল 

পারাবত পতিত হয়। সেইরূপ একাদিক্রমে সাতটি পদার্থের স্মরণের পর 

এককাজেই একটি অখণ্ড শাব্ববোধ উৎপন্ন হয়। 

প্রকৃত বা প্রস্তুত বিষয় এই যে-_-অনুমিতিস্থলে দ্রম স্বীকার না করিলে 
অন্ধ কোন উপায় বা গত্যত্তর পরিলক্ষিত হয় না। অন্যথাখ্যাতি--ভ্রম ধীহার। 

পারিভাষিক শবাবলী পঞ্চান 



স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে প্রবৃত্ির প্রতি যেমন বিশিহ্টাভেদের 

জ্ঞানাভাব কারণরূপে কল্পিত হয়, সেইরূপ যদি অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্যবদ্- 

ভেদের জ্ঞানাভাব কারণরূপে স্বীকৃত হয়। তাহ] হইলে যে কালে বা ক্ষণে 

জলন্রদে বহিনব্যাপ্যবদ্ ভেদের জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই অর্থাৎ তাদৃশ ভেদের 
জ্নাভাব আছে, সেই সময়ে তাহাদের মতে জলহদে বহত্যনুমিতির কারণ 

আছে একথা স্বীকার করিতে হইবে। মুৃতরাং সেখানে জলহুদে! বহিমান্ 

ইত্যাকারক অনুমিতি উৎপন্ন হইতে কোন বাধা ব৷ প্রতিবন্ধক থাকিবে ন|। 

কিন্ত এ অনুমিতি সদনূমিতি বলিয়। গন্য হইবে না। সুতরাং এপক্ষে অন্যথা- 

খ্যাতি--ভ্রম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

আবার তাদৃশ অন্যথাখ্যাতির ভয়ে ব্যাপ্যবিশিজ্ঞান অনুমিতির কারণরূপে 

স্বীকৃত হইলে “*অয়োগোজলকো! বহিমান্” ইত্যাকারক সদনুমিতি নির্ববাথের- 

নিমিত “অয়োগোলকো বহ্িব্যাপ্য ধুমবান্” ইতযাকারক পক্ষধর্ম্মতাজ্ছানাদি 

স্বীকার করিতে হইবে। অথচ উক্তজ্ঞান ভ্রমাত্মক, যেহেতু বস্ততঃপক্ষে 

অয়োগোলক বহিব্যাপ্যধুমবিশিষ্ট হয় না। অতএব উক্ত জ্ঞান প্রম! নহে। 
সবৃতরাং পর্যালোচনা করিলে পরিদৃষ্ট হয় যে--ছুই কল্পের মধ্যে কোন কল্পেই 

অন্যথাখ্যাতির কবল হইতে উদ্ধার বা মুক্তি পাইবার কোন উপায় নাই। 
ইহাকেই বল] হয় উভয়তপাশরজ্জব_ প্রবেশ পথে একটি তার রহিয়াছে, যাহার 
উভয় প্রান্তে একটি করিয়া ফাস আছে- উভভ়সঙ্কট-_1011910712. 

অযাবদৃড্রব্যভাবী 
যাবদৃদ্রব্ভাবী শবের অর্থ-- স্বাশ্রয়নাশজন্যনাশপ্রতিযোগী । স্বপদের 

দ্বার স্পর্শাদি আটটি গুণ ও বেগাখ্যসংস্কার গৃহীত হয় । উহার পৃথিব্যাদি- 

দ্রব্যচতৃষ্টয়ের গুণ। স্বৃতরাঁং উহ্ারা সকলে বারও গুথ। স্পর্শাদিগুণের আশ্রয় 
যে দ্রব্য, সেই দ্রব্যের নাশ হইলেই উক্ত গুণসমূহেরও নাশ হইবে এবং এ নাশের 

প্রতিযোগী হইল স্পর্শাদি গুণসমূহ। অতএব যাবদৃত্রব্য ভাবী শবের দ্বার! 

উক্ত স্পর্শাদি গুণসমুহ গৃহীত হয় । এবং উহার] সকলেই বায়ুর গুপ। যাহা 

যাবদৃদ্রব্যভাবী নহে তাহাকে অধাবদৃত্রব্যভাবী বলে। শবের আশ্রয় আকাশ, 

আকাশ নিত্দ্রব্য বঙ্গিয় উহ্ার বিনাশ নাই। স্ৃতরাং তাদৃশপ্রতিযোগী 
পদের দ্বারা শব্দ গৃহীত হয় না। অতএব শব বায়ুর গুণ নহে। 



সংঅগ্কাত্ভমূ | 

৷ মানানহিস্টনু-মক্্রজান্গংআমূ। 

নৃলনজনহ-হল্লধী শীঘনস্তীবু্ুকীবাম | 
অল দ্কজ্গা লল:, অঁজাং-মন্তীহন্তত ন্রীজাম |॥৫0। 

ধাহার শরীরের কান্তি নবোদিত মেঘের মত শ্যামোজ্ভ্বল, যিনি অল্পবয়স্কা 

গোপীদিগের বন্ত্র বা চিত্ত অপহরণ করিয়াছিলেন, অথবা যিনি চোর বা 

অল্পবয়স্কা পাণ্ডববধূ দ্রোপদীর পরিধেয়বন্ত্রহ্রণকারী দুঃশাসনের নিকট হইতে 
বস্ত্র রক্ষা করিয়াছিলেন, অথব। যিনি পৃথিবী-পালক পাগুবদিগের বধূ 

দ্রোপদীর চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন। এবং ধিনি সংসারবৃক্ষের বীজস্বরূপ অর্থাং 
নিমিত্তকারণ, সেই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম জানাই ॥১॥ 

। অঅ লুানভী-মক্কান্নতাম্। 

দুভালতান্কুববিঘৃত্ৰতীন্কবনাভুকষি: | 
মলী মনন্ত ন্দাম জীকালাঘশুলঘতিভব: | 

যিনি চন্দ্রকে মন্তকে ভূষণরূপে ধারণ করিয়াছেন, এবং বাসুকিকে হস্তে 
বলয় নামক অলংকার বিশেষরণে গ্রহণ করিয়াছেন, লীলাবশতঃ উদ্দাম নৃত্যে 

সুনিপুধ, সেই মহেশ্বর সকলের মঙ্গলবিধান করুন্। 

। সন্সাক্কাহভ্স সলিষা | 

লিজলিড্লিবক্কাহিক্বানীদলিত হি-লিহল্ননীকিসি: | 

নিহাবীকষআাতি লীন্ক্কাত্। লন হাজীননযানহানহ: ॥ 
গ্রন্থকার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন কী কারণে ভাষাপরিচ্ছেদে ১৬৮টী কারিক! 

ও তাহার ব্যাখ্যা-_সিদ্ধান্তমুক্তাবলী রচনা! করিলেন, সে বিষয়ে পাঠকের 

অবগতির জন্য নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন-_“নিজনিন্মিত” ইত্যাদি 

্রন্থ্ারা। শ্রীমতপ্রশস্তপাদাচার্য্য প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক রচিত বৈশেষিক- 

সূ, স্তায়লীল! প্রভৃতি গ্রন্থে স্তায়শান্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রগাঢ়ভাবে 

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/৬ ৭.১ 



আলোচিত হওয়ায় ন্যায়দর্শনের ভাষ। সাধারণ-সংস্কৃতভাষাবিদ্ ব্যক্তির নিকটে 

একাত্তই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব সংস্কৃত ভাষায় সাধারণ জ্ঞান 

থাকিলেও তাহা সহজবোধ্য নহে । এই কারণে প্রথম পাঠার্থা যাহাতে সহজেই 
্যায়শান্ত্রে প্রবেশ করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ পূর্ববসূরি-রচিত গ্রস্থের 
পারিভাষিক শব্ধাবলী প্রভৃতি সারাংশীতৃত সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়। এই 
“ভাষা পরিচ্ছেদ” নামক গ্রন্থখানি রচন৷ করিয়াছেন এবং উক্ত কারিকাসমূহের 

বিশদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য “দিদ্ধান্তমুক্তাবলী” নামে টাক রচন৷ করিয়াছেন। 
এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--আমি প্রথম পাঠার্থী আমার শিষ্য মতান্তরে 

পৌত্র রাজীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কৌত্বকবশতই শ্রীমতপ্রশস্তপাদা চার্ধ্যাদি 
প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের সারাংশীভূত সংক্ষিপ্ত উক্তি ও মুক্তি অবলম্বনে মদ্রচিত- 

কারিকাবলীকে দিদ্ধান্তমুক্তীবলীর মাধ্যমে বিশদভাবে প্রকট করিতেছি। 

[ তথাপি সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর যে সকল স্থানবিশেষে নব্যন্তায়ের জটিলতা 
পরিলক্ষিত হয়, সেই সকল স্থানে পদার্থের বিষয় গুরুর উপদেশ ব্যতীত 

জ্ঞানগম্য হয় না। ] 

গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রশংসাব্যপদেশে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ব1 সাধ্যবস্ত পাঠকের নিকটে 
সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত করিতেছেন-_ 

অনুন্রত্মা ( জর্দা ) বুনন জুভ্তুলিলা অন্কম্মগা লাদিক্কা, 
অবৃ-আনাল্স-নিহীম-লিতসলিভিবাওমানসন্ষমীতজ্নকা । 
নিজ্গীর্হারি বিহলাঘন্তুজিলা অিন্তান্তমৃক্তানী, 
নিন্যলা ললতী মুলিবনূবা অন্যুক্িা ন্বিংদূ ॥। 

“সদৃদ্রব্যা বা সদ্রব্যা” গ্রডৃতি পদগুলি শ্লিষ বলিয়। একাধিক অর্থপ্রকাশকরতঃ 

্রস্থকারের রচনানৈপুণ্য সহ গ্রন্থের বিষয় বস্তুটি জ্ঞানগর্ভ হইয়। উঠিয়াছে। 
এই মুক্তাবলীগ্রন্থ পৃথিবী, জল প্রভাতি নবধ! দ্রবোর প্রতিপাদক বা সাধক 

এবং ক্ষিতি প্রভৃতি নয়টি দ্রব্য এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বা সাধ্য বন্ত। স্ৃতরাং 

সাধকতা৷ বা প্রতিপাঁদকত। সম্বন্ধে এই গ্রন্থ উক্তদ্রব্যবিশিষ্ট হইয়াছে, সম্বন্ধসত্বে 
সন্বন্ধিপত্বা এই ব্যাপ্তি বা নিয়মবশতঃ। এই মুক্তাবলী গুগুক্ফিতা গুণযুক্তা 
অর্থাং এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে বূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ প্রভৃতি ২৪টি গুণের বিষয় 

সবিশেষ অবগত হওয়। যায়। সংকর্ের জ্ঞাপিকা সং বিদ্যমান উৎক্ষেপণ 
অবক্ষেপণ প্রভৃতি পাঁচটি কর্শের বোধিকা অর্থাং এই গ্রন্থ অধ্যয়নের ছারা 
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উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকৃঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই পীচ প্রকার কর্থের বিষয় 
'বোধিত হয়। সং-সামান্যবিশেষনিত্যমিলিত। অর্থাং এই গ্রন্থ পাঠে পৃথিবীত্বাদি 

জাতি, বিশেষ পদার্থ ও নিত্য সমবায় সম্বন্ধের বিষয় সবিশেষ অবগত হওয়া 

যায়। অভাবপ্রকর্ষোজ্লা অর্থাং এই সিদ্ধাত্তমুক্তাবলী অভা1বপদার্থের প্রকৃষ্ট- 

রূপে প্রকাশিক। অর্থাৎ এই গ্রন্থে প্রাভাব প্রভৃতি অভাবপদার্থের ভেদের কথ! 

সম্যকৃরূপে উল্লিখিত হওয়ায় পাঠকের ভাবভিল্ অভাবপদার্থেরও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের 

উদয় হয়। সদৃধুক্তি অর্থাৎ গ্রন্থক।র গ্রন্থে উত্তম যৃক্তির বা৷ উক্তির ভিত্তিতে 

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় রচনাকরতঃ পরমত খণ্ডন করিয়। স্বসিদ্ধান্ত স্থ।'পন 

করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তমুক্তাবলী রচনাকুশলী সুপপ্ডিত নৈয়ায়িকপ্রবর বিশ্বনণথ 
কর্তৃক শ্্রীবিফুর বক্ষঃস্থলে শোঠিত মুক্তাবলী অর্থাৎ মুক্তাহ!রের মত বৃধবর্গের 

চিতে সমপিত হইয়া চিরকাল জ্ঞান বিতরণ ছারা সম্তোঁষ বর্ধন করিতে থাকুন 

অর্থাং এই গ্রন্থপাঠে প্রথম পাঠার্থীগণ পাণ্ডিত্য অর্জন দ্বারা আনন্দলাভ 
করুন্॥ 

| শ্রিঘনন্বিঘালাঘ ভুল জন্্রভ হাচ্ঘহাহ্বাধ নিনগলালি-_নুলশীবযাহি। লন 

বত ল লিঘ্নত্র্ সলি নত্রা জঅলামি' সলি কাত্ঘা, নিনানি দত্ণত লাব্রিক্কাহ্থীলা 

গল্ত নিন্লিঘ্ন-ঘহিঘলালি-ব্হালাহছিলি শর | অনিথীলহাচ্তান্নাহনিনঘংনল মঙ্পজঙা 

তবদ্ধতর বিভ্র নল দদকতজিষাঘাধা, অচ্মললি হচ্তদবন্ষংগহচ্তক্ভকধ্লাঘা 
অল্যায্মআানু ভ্খিলতলাক্ম অলামিইন ঘত জবচবী। হত্স্ব, অল লল্লল' ন কহতবী, 

লসাঘি অল্নাল্তাধীঘ লনূ জভ০্যনী, অল ন্ব জত্ণি নরব বনামিন হঘবী লগ অকতবলবী 
ত্িছলী নিঘনসান্তুঘে' না লীচযনূ। সম্ভুহ্ষোজ্খীত অভনহতিত্নলিবাক্ছহতী জ্ঞাহতত্মূ। 
লরিৎগনবগত্ত লক্পতস ল্রাহলিজ্ঞান্: সাস্্ব: | 

নল্যাত্ত- নক লিৎনগ্নব হন দত, ঝলামিভল্ত ন্তুজি-সলিমাহি-ক্যাহতক্কানালূ। 

লন শত হল:বিভুলিৎ্লনিহহনলা জুন আলক্রভতব নিষ্ছআানভিহিলি নান্য্নূ। 

হচ্জাদতী:, নিঘ্নহাস্ুঘা লহান্মহগান। ল্খীত হাচ্ভান্নাহান্ত। ল ন্ন লহ নিচ্ছে 

জন্রীপবক্নহাসাল।ওঘাজিহিলি ভ্রাক্মূ। অলি তিছ্দী লল্গাহাজীতব নহ্নীছিনত্ান। 

অন দাদসনিত ভুল সাঘহি্বলহস নিজ্জভবিওদি ন অন্ীঘকনহাসানাণ্যম্। লয় 

ত্র বিৎ্নগতিহী জ্ঞাততনূ। হিদ্নগবন্রিহাী ন্ন তিলাবকব্রদাতাহি, জনিত 

ি্ানমল্লামান ঘন ঘনামিভাঘল, সলিঅল্কর্তঘন্ধলাঅভ্বজ জা অলম্কতানূ। হু 

স্ম লাব্বিস্কানীনা সল্খস্ত অল্দাল্লহীযনন্নতল্যন্তহ্বিঙ্ঘঘ: হলল:ঘিজ্তনিঘ্লাজল্নাপানী- 
আাকবীলি ন আ্মলিম্থাহ্ হত্যান্তু: ॥। 
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অজাহ-লনীহনতজয নীআনবি। অহ ঘষে লঙ্হীতহী সৃহাব্রত্ত আীজাঘ লিলিতক্কাহ্- 
আতর: । বিন হম সলাত হী তান অখাহ্ি-_যধা ঘতাহিন্ধান্থ' কর্ত-অল্য 

খা হিত্বসু,হাহিকিনঘি। ন ন্ব লনকজন্তলদভ্দবাকীনাঁ অজ্লনর্বীবলব্জনুক্তু'ন- 
গ্ববিজি: । ন নন হাহীহাল্যতিন হ্বর্ঈজল্যত্রভাপন্$ন অবুসলিঘহা হলি লাভ্যমূ, 

আগগঘীঅন্কান্। মন তু কল'উঈীল অল্যতনিল াহ্ন্তাহ্আমান হল অনুভুত, 

'যানামূললী ললমন্ ইল ঘৃক্ত:” “মিশ্বভম জলা স্ু্নভ্য বীমা” হতযাহ্য আবামা আছি 
অন্তুবল্ঘযা: ॥২) 

স্যায়শান্ত্রে “ননৃ" প্রভৃতি শব আশঙ্কাবাঁচক। গ্রন্থকার বিশ্বনাথ স্ব-সিদ্ধান্ত 

পক্ষ স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে পৃর্ববপক্ষ তুলিতেছেন__“ননৃ” এই আশঙ্কা» 

বাচক শব্দ দ্বার! । গ্রন্থকার আশঙ্কা করিতেছেন- মঙ্গলাচরণ বিদ্রধ্বংসের প্রতি 

অথবা গ্রস্থপমাপ্তির প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না । যেহেতু মঙগল1- 

চরণ ব্যতীতও চার্বাক প্রভৃতি নান্তিকগণ কর্তৃক বিরচিত গ্রস্থ্বের নিবিবদ্ে 

পরিসমাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। এরূপ শঙ্কা করিতে পারা যায় না। কারণ 

আন্তিক শিষ্টগণ যে নির্দোষ সদআচার অনুষ্ঠান ব! প্রয়োগ করিয়া! থাকেন, 
সেই আস্তিক শিষ্টগণ কর্তৃক স্বীকৃত নির্দোষ সদাচারই সফল বলিয়। গণ্য । 

অতএব মঙ্গলাচরণও শিষগণ কর্তৃক পরিগৃহীত সেই নির্দোষ সদাচারের বিষয় 
বলিয়া! উহাও সফল এই অনুমানের ছার! মঙ্গলাচরণের সফলত্ব সিদ্ধ হইলে পর 

গ্রন্থসমাপ্তিই মঙ্জলাচরণের ফলরূপে অনুমিত হয় । সুতরাং গ্রস্থের প্রারস্ভে 

গ্রস্থসমাপ্তির নিমিত্ত মঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান অবশ্যই কর্তব্য । কারণ তখন এই 
প্রশ্নটাই প্রথমে মনে উদ্দিত হইবে যে-_মঙ্গলাচরণের ফল কি ঃ ফল হইল দুই 
প্রকার-_দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। দৃষ্ট ফল সম্ভব হইলে বা উপস্থিত থাকিলে অদ্বষ্ট ফল 
কল্পন। করা অনুচিত বলিয়! গ্রন্থসমাপ্তিই গ্রস্থকারের ইষ্ট ও দৃষ্ট ফলবশতঃ 
মঙ্গলাচরণের ফলরূপে কল্পিত হইয়া থাকে । 

্রস্থসমাপ্তিই কারণীতবত মঙ্গলাচরণের দৃষ্টফলরূপে স্বীকৃত হওয়ায় ষে সকল 
চার্ববাকাদি নাস্তিকদিগের গ্রন্থে মঙ্জলাচরণ পরিলক্ষিত হয় না, সেখানেও 

সমাপ্তিরপ ফলদর্শনে জন্মাস্তরীয় কারণীভূত মঙ্রলাচরণ কল্পিত হয়। আর 
কিরণাবলী, কাদস্বরী প্রভৃতি যে সকল গ্রস্থে মঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান সত্বেও গ্রন্থ- 

সমাপ্তিরূপ ফল পরিলক্ষিত হয় না, সে সকল স্থানে বৃঝিতে হইবে যে-_-সেখানে 
্রস্থকারের বলবত্তর বিপ্ল আছে অথবা বিদ্বের প্রাচুর্য্য ব! প্রবলতম বিশ্ল আছে। 
প্রচুর বা বলবত্তর মঙ্জলাচরণই, বলবতর বিল্লধ্বংসের বা বিশ্লনিরাকরণের প্রতি 
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কারণ। বিদ্ষধ্বংস মঙ্জলাচরণের দ্বার বা ব্যাপার | স্বৃতরাং বিদ্বধ্বংস দ্বার! 

মঙ্গলাচরণ গ্রনস্থসমাপ্ডিরপ ফলের ব! কার্ষের উৎপাদক হয় এই কথ। প্রাচীন 

নৈয়ায়িকগণ বলেন। অতএব স্বল্পমঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান দ্বার! প্রবলতম বিদ্বের 
বিনাশ হয় নাই বলিয়া! কিরণাবলী, কাদগ্বরী প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্জলাচরণ সত্ব 

গ্রন্থসমাপ্তিরপ ফল পরিলক্ষিত ন। হইলেও উক্ত কাধ্য-কারণভাবের কোন 

দোষোতপত্তি বা ব্যভিচার হয় নাই। যেহেতু কিরণাবলী ও কাদন্বরী প্রভৃতি 
গ্রন্থে মঙ্গলাচরণরূপ কারণ বর্তমান থাঁকিলেও উক্ত কারণের ব্যাপার-_ 

“বিদ্রধ্বংস” না থাকায় সমাপ্তিরূপ ফল ব। কাধ্য উৎপন্ন হয় নাই । এইজন্য 

দিনকরী বলিয়াছেন__স্বজন্য বিদ্বধ্বংদ সম্বন্ধে মঙ্গলাভাববশতঃ গ্রন্থের 

অসমাপ্ত । 

কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ বলেন -_বিদ্মধ্বংসই মঙ্গলাচরণের ফল বা কাধ্য। 

কিন্তু গ্রন্থসমাপ্তি বুদ্ধি, প্রতিভ। প্রভৃতি অন্ত কারণসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়! 

থাকে । যদি বল বিদ্ধধ্বংসই মঙ্জল।চরণের ফল, তাহ হইলে যে সকল গ্রন্থ- 

কর্তার বিদ্লাভাব শ্বতঃসিদ্ধ আছে, অথচ তাহার গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, 

সেখানে অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচরণের নিক্ষলত্বাপত্তি। এরূপ শঙ্কা! করিতে পার না। 

যেহেতু এখানে মঙ্জলাচরণের নিক্ষলত্বের যে আপত্তি উঠিয়াছে, সেই আপত্তি 
ইম্ট। কারণ বেদবিশ্বাসী শিষ্টগণ বিদ্বের আশঙ্কাতেই মঙ্গলাচরণ করিয়। 

থাকেন এবং এইরূপই শিষ্টাচার পরিলক্ষিত হয়। যদি বল যে গ্রন্থকর্তার 

স্বতঃসিদ্ধ বিদ্মীভাব আছে, অথচ তিনি স্্ীয়গ্রন্থে মঙ্গলচরণ করিয়াছেন, কিন্ত 

এখন উক্ত অনুষ্টিত মঙ্জলাচরণ যদি নিক্ষল হয় অর্থাৎ মঙ্গলাচরণরূপ কারণ 

বর্তমান রহিয়াছে অথচ বিদ্বধ্ব"সরূপ কাধ্য উৎপন্ন না হইলে “মঙ্গলাচরণ 

বিদ্বধবংসের প্রতিকারণ” এইরূপ কাধ্য-কারণভ।ব বোধক বেদবাক্যের 

অপ্রামাণ্যের আপত্তি হয়। এরূপ শঙ্কা! করিতে পার না। যেহেতু “বিদ্ব 

বর্তমান থাকিলে অনুষ্টিত মঙ্গলাচরণের দ্বারা সেই বিদ্ব বিনষ্ট হইবে বা যে 
গ্রন্থের বিদ্ন বর্তমান আছে, অনুষ্টিত মঙ্জলাচরণ সেই বিঘ্বের বিনাশক" ইহাই 
বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় । এই নিমিত্ত পাপভ্রমে অনুষ্টিত প্রায়শ্চিত নিক্ষল 

হইলেও, পাপ এবং প্রায়শ্চিতের কাধ্য-কারণভাব বোধক বেদবাক্য অপ্রমাণ 

হয় না। কিন্ত মজলাচরণ বিদ্বধবংস-বিশেষের প্রতি কারণ । সকল জাতীয় 

বিদ্ন অনুঠিতমঙ্গলাচরণের দ্বারা বিনষ্ট হয় না । বিনায়কন্তব পাঠাদি কতকগুলি 
বিদ্লধবংসবিশেষের প্রতি কারণ হয় । কোন কোন স্থলে বিশ্বের অত্যন্তাভাবই 
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সমাপ্তির প্রতি কারণ হয়, যেহেতু কাধ্যের প্রতি যে বস্ত প্রতিবন্ধক হয়, সেই 

বন্তর অভাব সেই কার্য্যের জনক হয়। 

অতএব প্রতিবন্ধকের সংসর্গাভাবই (প্রাগভাঁব, ধ্বংসাভাবও অভ্যন্তাভাব ) 

কাধ্যের জনক হওয়ায় বিঘ্বের অভাব গ্রন্থসমাপ্তির গ্রতি কারণ হয়। অত্যতস্তা- 

ভাবের সহিত ধ্বংস ও প্রাগভাবের বিরোধ না থাকায় বিঘ্বের অভাবপদের 

দ্বার| উহাদেরও সংগ্রহ হইল । 

এই নিমিত্ত পরিলক্ষিত হয় ষে চার্বাক প্রভৃতি নাস্তিকগণ কর্তৃক বিরচিত 

্রস্থসমূহে জন্মাত্তরীয় অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচরণ হইতে বিদ্ধ্বংস স্বীকৃত হয় অথবা 
সে সকল গ্রন্থকর্তার স্বতঃসিদ্ধ বা স্বভ।বতঃই বিদ্ের অত্যন্তাভাব বর্তমান আছে 

বলিয়। পূর্ববকথিত কাধ্য-কারণভাবের অর্থাং “প্রতিবন্ধকাভাৰ কার্ধ্যের প্রতি 

কারণ হয়” এই কাধ্য-কারণভবের ব্যভিচার হয় না এই কথা৷ নব্যনৈয়ায়িকগণ 

বলেন। 

«“সংসার-মহীরুহস্য বীজায়”__সংসাররূপ ষে মহীরুহ বিশাল বৃক্ষ তাহার 

বীজ অর্থাং নিমিত্ৃকারণ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃঞ্ণকে প্রণাম জানাই। এই বিশেষণ 
দ্বারা ঈশ্বরের সত্তাবিষয়ে প্রমাণ প্রদগিত হইল । “নূতন জলধররুচয়ে” এই 

বিশেষণপদের দ্বার। ঈশ্বরের সাকারত্ব প্রদশিত হইল । নিরাকার পদার্থের 

শরীরের কাস্তি সম্ভব হয় না। 

কাধ্যমাত্রেরই একজন কর্তী বা পরিচালক বা জনক থাকেন। যেমন 

ঘটাদি কার্য্যের কর্তা কুম্তকাঁর । সেইরূপ পৃথিবী এবং বৃক্ষ দির অক্কুরাদিও কার্য 
বা! জন্য-বস্ত । এই নিমিত্ত উহাদেরও একজন কর্তা অতি অবশ্যই স্বীকার করিতে 

হইবে । এই সকল কার্য্ের কর্তৃত্ব বা কর্ত। হওয়া অস্মাদাদি সাধারণ মনুষ্যের 
পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ জন্য ক্ষিতির অর্থাতভূমগ্ডলের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। 

স্বতরাং যিনি ক্ষিতি প্রভৃতির করত তিনিই ঈশ্বর এইরূপে ঈশ্বরসিদ্ধি-বিষয়ে 
প্রমাণ প্রদধিত হইল । অনুমানের আকার--ক্ষিতিঃ সকর্তৃক৷ কাধ্যত্বাং ঘটবং । 

যদি বল কত্রজন্যত্বের বা! অকর্তৃকত্বের প্রমাপক বা সাধক শরীরাজন্তত্ব 

অর্থাং পৃথিবী কর্তৃবিশেষের দ্বারা সৃষ্ট নহে, যেহেতু উহা] শরীরবিশেষ হইতে 

অনুংপন্ন। এই শরীরাজন্যত্বহেতু দ্বারা পূর্ববকথিত জন্যত্বহেত সংপ্রতিপক্ষ 

হইয়াছে । সন্ বিদ্যমান হইয়াছে প্রতিপক্ষ প্রতিকূল হেতুটি যাহার, সেই হেতু 

সংপ্রতিপক্ষ বলিয়! অভিহিত হয় অর্থাৎ যে হেতুটি তুল্যবল প্রতিকূল হেতুবিশিষ্ট 
হইয়াছে, সেই হেতুকেই সং-প্রতিপক্ষ বল! হয় । 
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হেতুর দোষ বা হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার । সংপ্রতিপক্ষ তাহাদের অন্যতম । 
হেত্বাভাস থাকিলে অনুমিতি হয় না। “ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা। জন্যত্বাং” এইটি 

প্রথম অনুমান । সাধ্য ও হেতু অভিন্ন হইলে সিদ্ধসাধন দোষ প্রযুক্ত অনুমিতি 
হয় না, এইজন্য সকর্তৃকত্ব বা কর্তৃজন্ত্ব সাধ্য হইল। কাধ্যত্ব বা জন্যত্ব হেতু 

হইলেও সাধ্য জন্যত্ব বা কাধ্যত্ব হইল স্বরূপসম্বন্ববিশেষ, আর হেতুরূপ কাধ্যত্ব 
বা! জন্যত্ব প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব, সুতরাং সাধ্য হইল অথণ্ডোপাধি স্বরূপ, হেতু 
হইতে ভিন্ন হওয়ায় সিদ্ধসাধন দোষ হইল না__ইতি দিনকরী। 

“ক্ষিভিঃ অবর্তৃকা বা কত্রজন্যা শরীরাজন্যত্বাৎ,১ এইটি দ্বিতীয় অনুমান । 

এই দ্বিতীয় অনুমানটি প্রথম অনুমানের বিরোধী । তদ্বত্বা জ্ঞানের প্রতি তদ- 
ভাববত্বাজ্ঞ।নের ব1 তদভাবব্যাপ্যবত্বাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত1 এই নিয়মবশতঃ ॥ 

দ্বিতীয় অনুমানের সাধ্য হইল কঞ্জজন্তত্ব বা অকর্তৃকত্ব, ইহার সাধক বা প্রমাপক 

হেতু শরীর!জন্তত্ব । এই দ্বিতীয় অনুমানের হেতু শরীরাজন্যত্ব, প্রথম অনুমানের 
“জন্যত্ব” হেতুর সংগ্রতিপক্ষ হইয়াছে । সুতরাং প্রতিপক্ষহেতৃর ন্যুনবলত্ব 

প্রমাণিত না হইলে প্রথম অনুমানটি সদনূমান বলিয়! প্রমাণিত হইবে না| এরূপ 

শঙ্কা করিতে পার না। কারণ এই হেতুটি অপ্রযোজক অর্থাং অনুকূলতর্ক- 
রহিত । যে তর্কের দ্বারা হেতুর ব্যভিচারশঙ্কা নিবারিত হয়, তাহাকেই অনুকূল 
তর্ক কহে। যথা “ধূমো বহি ব্যভিচারী নব।” অর্থাং ধুম বহিব্যতীতও 
থাকিতে পারে কি না? ইত্যাকারক ব্যভিচার শঙ্কা । যদি “ধূমো! বহিব্যভি- 
চারী স্যাত্তহি বহিজন্তো ন স্যাং” অর্থাৎ ধূম যদি বহির ব্যভিচারী হইত, তাহা 

হইলে ধূম বহি জন্য অর্থাৎ বহি হইতে উৎপন্ন হইত ন। ইত্যাকারক অনুকূল 
তর্কের দ্বার! পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার শঙ্কা নিবারিত হয়। এব্প তর্কই অনুকৃলতর্ক 
বলিয়। অভিহিত হয়। 

এখানে প্রকৃতস্থলে দ্বিতীয় অনুমান কল্পে “শরীর|জন্তত্ব” হেতুর ব্যভিচার 

শঙ্কা নিবর্ভক কোন অনুকূল তর্ক পরিলক্ষিত হয় না। 
কিন্ত আমার অর্থাৎ গ্রন্থকারমতে কর্তৃত্বরপে এবং কার্যযত্বরূপে কার্য-কারণ- 

ভাবই অনুকূল তর্ক। কর্তা ব্যতীত কাধ্য উৎপন্ন হয় না বলিয়। কাধ্যমাত্রই 

কর্তৃজব্য অর্থাৎ কাধ্যত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি চেতনশীল কর্তা কারণ হয় এই কথাই 
সকলেই স্বীকার করিয়া! থাকেন । 

এখন “ক্ষিভি$ কর্তৃজন্া কার্ধ্যদ্বা, এই অনুমানে “কার্য্যত্বংকর্তৃজন্যত্ব- 
ব্যাপ্যং ন ব1” অর্থাং হেতুতৃত কার্য্যত্ে সাধ্য-ভূত কর্তৃজন্বত্বের ব্যাপ্তি আছে 
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কিনা? ইত্যাকারক ব্যভিচার শঙ্কাতে “যদি কার্ধ্যত্বং কর্তৃজন্তত্বব্যভিচারী 
ত্যাত্তছি কৃতিজন্তাবচ্ছেদকং ন ভ্যাং+, এইটি অনুকৃলতর্ক হইয়াছে । যেহেতু 
কাধ্যত্ব ধর্মটি কৃতির জন্ততাবচ্ছেদক বলিয়৷ সর্বদাই স্বীকৃত। এখন কাধ্যত্ব 

ধর্মটি যদি কর্তৃজন্যত্বের ব্যভিচারী হইত, তাহা হইলে কৃতির জন্যতাবচ্ছেদক 

বলিয়। পরিগণিত হইত না| যেহেতু অতিপ্রসক্ত বা তদতিরিজবৃতিধর্ম কাহারও 
অবচ্ছেদক হয় না ইহাই নিয়ম--“অন্যনানতিরিক্ব্তিধর্মমত্য এব অবচ্ছেদ- 

কত্বাৎ” । অতএব কাধ্যত্ব কর্তৃজন্যত্বের ব্যভিচারিধর্ম বলিয়া! গণ্য হইল না। 

স্বৃতরাং উক্ত অনুকৃলতর্কের দ্বার! উক্ত ব্যভিচার শঙ্কা নিরাকৃত হইল । 

কাধ্যমাত্রের প্রতি চেতনশীল বস্ত কারণ হয় এই মত ধাহারা স্বীকার করেন 
না। তাহাদের মতে অনুকূলতর্ক নাই। এ বিষয়ে দিনকরীতে বিশদভাবে 

আলোচিত হইয়াছে। 

্র্গ ও পৃথিবীর শ্রষ্টা, অদ্িতীয়, বিশ্বের কর্তা, ভবনের রক্ষক ইত্যাদি 
বেদের অনুসন্ধান ঘর] বা প্রমাণদ্বার1 ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় সিদ্ধ হয় ॥ ১] 

রন মূ (মৃগা ) ভা নম জামাল অনিহীঘন্দলূ। 
অমনাঅহবগাডমান: ঘহাখা: অন জীজিলা: ||২)। 

গ্রন্থকার পদার্থসমূহের বিভাগ দেখাইতেছেন-__“দ্রব্য” ইত্যাদি গ্রস্থদ্বারা। 

“পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ৮ এই বুযুংপত্তিবশতঃ পদের দ্বার! যে বস্তু বোধিত হয়, 

তাহাই পদার্থ । অর্থাং যে বস্ত পদজন্ত প্রতীতির বিষয় বা যাহা! জ্বেয়, 

অভিধেয়, বাচ্য বা! প্রমেয়াদি তাহাই পদার্থ শব্দদ্বারা বোধিত হয়। দ্রব্য, গুণ, 

কর্ম, সামান্য ব| জাতি, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটি পদার্থের কথ! 

স্যায়বৈশেষিকগণ বলিয়! থাকেন। আমরা এই জগৎসংসারে যাহ। দর্শন করি 

বা অনুভব করি সকলই এই সাতটি পদার্থের অন্তর্গত। সপ্ডাধিক বা সপ্তন্যুন- 
সংখ্যক পদার্থস্বীকারে প্রয়োজন বোধ করেন না। ইহার মধ্যে ছয়টি ভাব 

পদার্থ ও একটি অভাব পদার্থ । প্রথমেই দ্রব্যের কথা বলিয়াছেন, কারণ 

গুপাদি ছয়টি পদার্থই দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এইজন্য আশ্রয় ব্যজির 

বিষয় প্রথমে বলিয়৷! পরে আশ্রিত ব্যক্তি বা বস্তর বিষয় কথিত হইয়াছে । গুণ 

সকল ভ্রব্যেই থাকে, আর কর্ম, দ্রব্যে থাকিলেও সকল দ্রব্যে থাকে না, এই 

নিমিত দ্রব্কথনের পর সর্বদ্রব্যাশ্রিত গুণের কথা বলিয়। দ্রব্যাশ্রিত কর্মের 

কথা গ্রন্থকার কারিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর সামাহ্যের কথা 
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বলিয়াছেন, যেহেতু সামান্য বা জাতি সকল সময়ে দ্রব্য, গুণ ও কম্মকে 

আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে । সামান্য বা জাতিকে অবলম্বন করিয়। দ্রব্য, 

গুণ ও কর্ম ইহারা প্রত্যেকে অনুগত ভাবপ্রাপ্ত হয় । আর বিশেষ প্রত্যেকের 
ব্যাবর্তক। এই নিমিত্ত সামান্য ও বিশেষ এই দুইটি পদার্থের পরস্পর বিপরীত 

স্বভাব । এই কারণে সামান্যের পর বিশেষের কথা কারিকায় উক্ত হইয়াছে । 

ছন্য দ্রব্য, গুণ, কন্ম, সামান্য ও বিশেষ স্ব স্ব আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি করে 

বলিয়া বিশেষাস্তের পর সমবায় কথিত হইয়াছে । এই ছয়ট' ভাবপদার্থ, 

স্বতরাং ভাবভিন্ন অভ।ব পদার্থ সপ্তমস্থানে উল্লিখিত হইয়।ছে। 
দ্রব্যত্বাদি জাতিকে লক্ষ্য করিয়াই কারিকায় দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থগুলি এক- 

বচনাস্তরূপে কখিত হইয়াছে । মীমাংসকগণ গুণগতজ!তি স্বীকার করেন না 

বলিয়! “গুণা 8” মতান্তরে বহুবচন উল্লিখিত হইয়াছে! কম্ম সংযোগ অপেক্ষা 

অতিরিক্ত পদার্থ নহে এই ভূষণমত নিরাকরণের জন্য কারিকায় “তথা” এই 

শব্দ উক্ত হইয়াছে । অর্থাং যেমন গুণ দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, সেইরূপ 

কর্মও। “অভাৰ অধিকরণস্বরূপ পদার্ধান্তর নহে” এই প্রাভাকর মত খগ্ডন 

করিবার জন্য কারিকায় উক্ত হইয়াছে পুন “স্তথা” এই শব । “পদার্থাঃ” এই 
পদের অর্থ পদার্থতাবচ্ছেদক ধন্মা । "দ্রব্যং” এই পদের ভাবপ্রধান নির্দেশ 

দ্বারা “দ্রব্ত্ব” অর্থ অভিহিত হইয়াছে বলিয়। পদার্থ অনেক হইলেও সপুত্ব 

কথনে ব্যাঘাত হইল না । মীমাংসকের] সংখ্যা, শক্তি ও সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত 

পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, এই পরমতের অপকর্ষ সূচনার জন্য “সপ্ত” শব্দ 

কারিকায় উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ 

। দহাখনাসুইহাদাহ- রন্ঘ যুঘা হব্াহি। অঙ্গ অমমব্জালানতন্কখরলা ইল 

অণ্তাঁ মানত সাম" বীন নান্বিন দৃখগ্ দল্যাজী লঃ জুল: | হৃদি ম্য হা: নহীমি্ক- 
সঘিজঞা লঘাধিক্ঞানানঘি আল্রতত্তাঃ) সিণাহিলত্ব মনন নাচবী। অলঘ্ন তদলাল- 

দ্রিললাননী জমলঘহাখসিললঘা হাকিভাহযাহীলানলিবিকদহাশবতদাহাতিম। লু 
ভ্রখমন ঘন দবাধা:, হাজিাহেযান্ীনালদি অলিহিকণভাখ্াল। লখাঙ্ছি নঙ্ঘাতি- 

জলনছিবিন লাতিনা তাহ্থী ন জল্যবী, রচ্জুলীন ভু জন্মব। লঙ্গ লত্যাহিনা নষ্বী 
থানা হাড়িলহিিবী, তবীজক্ঈন মত্যান্বঘজাহণন ন্ম জল্যব হলি ক্ষগুযবী। 
হব ভাহ্যমপি অলিহিকনহাখ্:। লতি ল অন্স্ত লাইন অল্ন্ম্লি, বামাল্ম$নি 

অংআান্, অগা বীত লিং খা অহ্ধনতি লিত্ঘলিকি ভাহহযসবীবী: । লাচ্যশান, 

অঘদন দর্ীযনানতাহিলি বীজ । লত্যাহালাললিহাম্ত-নন্তযাইনাহাহিক্চ সলি 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ দু ৯ 



বাবলী লত্যাত্লানাইই তা ইত্ততত কজ্ঘব। অনল ঝানজজ্মী অনল্নহাক্ি- 

অন্দাবসাত্র-্ঝ-ক্রনলানীছিত্যান্। ল ন্বীঘীজঙ্ক অলি সলিত্ল্থন্-ঝল্লাণি ক্খ 

হান হলি শ্রাভ্মমূ। তভীঅল্কাানননিহাচ্-নত্যলানহঘ [ লগিত্রানান্যাঘাভ্য ] 

কাহজংানু। ঘাহ্যেদঘি ল ঘহাথন্তিং, ছ্ষিল্ত লক্িল্লকি অলি লহ্বালমূঘীঘজ্ণ- 

অনল, যখা ন্বল্রলিন্ান জলি ন্বলর্বালান্াহ্কলাহ্নিতত সুজ ন্বল্বাক্হঘলিলি 1২) 

সপ্তম পদার্থটি অভাব পদার্থ কারিকায় এরূপ উল্লেখ থাকায় অবশিষ্ট ছয়টি 

পদার্থ ভাব পদার্থরূপে পরিগৃহীত হইল । এই নিমিত্ত প্রথম ছয়টি ভাবপদার্থ 

এইরূপ পৃথগৃ্ভাবে আর উল্লেখ করার প্রয়োজন হইল না। এই সাতটি পদার্থ 

বৈশেষিকদর্শনে প্রসিদ্ধ এবং নৈয়ায়িকগণেরও অবিরুদ্ধ। ভাঙতে অর্থাং 

শ্রীম প্রশস্ত পাদাচার্ধ বিবচিত বৈশেষিক ভাস্তে এই সাতটি পদার্থের মধ্যেই 

নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক স্বীকৃত ষোডশ পদার্কে যথাযথভাবে দেখান হইয়াছে । 

নব্যন্যায় রচয়িত! গঙ্গেশোপাধ্যায় সপ্তপদার্থের মধ্যে ষোডশ পদার্থের 

অন্তর্ভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়।ই স্বরচিত উপমানচিস্তামণি গ্রন্থে 

শক্তি, সাদৃশ্য ও সংখ্য। উক্ত সাতটি পদার্থ হইতে অতিরিক্ত এইরূপ আশঙ্কা 

করিয়াছেন। অন্থ] অর্থ।ং যদি সপ্ত পদার্থের মধ্যে ষোড়শ পদর্থের 

অন্তন্নিবেশ স্বীকাব না করিতেন, তাহ] হইলে শক্তি, সাদৃশ্য ও সংখ্যাদি সপ্ত 

পদার্থ হইতে অতিরিক্ত এরূপ আশঙ্কাই করিতেন না । 

আশঙ্কা করিতেছেন-_ দ্রব্যাদি সাতটি শাত্র পদার্থ হইবে কেন? যেহেতু 
শক্তি, সাদৃশ্য ও সণ্খ্যাদি অতিবিক্ত পদার্থ বর্তমান রহিয়াছে । তথাহি-_ 

চন্দ্রকাস্ত নামক প্রতিবন্ধক মণিবিশেষ, মন্ত্র এবং ওষধির সান্লিধ্যবশতঃ বহি- 

দ্বারা দহ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু উক্ত চন্দ্রকান্তমশি প্রভৃতির অভাব স্থলে 

বহ্ির দ্বারা দাহ উৎপন্ন হয় । অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে -প্রতিবন্ধকী- 

ভূত চত্্রকান্তমণি প্রভৃতির দ্বার! বহিনর দাহানুকৃলশক্তি বিনষ্ট হয় এবং 

উত্তেজকীভূত সূর্যকান্তমণির দ্বারা অথবা প্রতিবন্ধক চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতির 
অপসারণের দ্বারা বহিঃর দাহানুকূল শক্তি সমৃৎপন্ন কক্সিত হুয়। স্বৃতরাং 
বহর দাহানুকৃল শক্তি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হওয়ায় শক্তি সপ্ত 

পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ ইহাই হইল আশঙ্কার বিষয় । এবং সেইরূপ 

সাদৃশ্য ও অতিরিক্ত পদার্থ, যেহেতু সাদৃশ্যকে উক্ত ছয়টি ভাব পদার্থের অন্তর্গত 

বা অন্তত্বক্ত বলিতে পার] যায় না। কারণ সাদৃশ্য যেমন জাতিতে বর্তমান 
থাকে, সেইরূপ জাতি ভিন্ন দ্রব্যাদিতেও থাকে । তথাহি--যেমন গোত্বজাতি 
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নিত্য, সেইরূপ অশ্বত্ব জাতি ও নিত্য, এইভাবে জাতিতে সাদৃশ্যের প্রতীতি বা 

প্রত্যয় হয়। জাতির বা সামান্যের উপরে ভ্রব্যাদি কোন পদার্থই থাকে 

না। অতএব যাহা! সামান্যে আছে, তাহ! দ্রব্যাদি পদার্থ হইতে ভিন্ন 

বা অতিরিক্ত একথা স্বীকার করিতে হইবে। সাদৃশ্য অভাব পদার্থরপেও 

স্বীকৃত বা পরিগণিত হয় না, যেহেতু সাদৃশ্যের ভাবত্বরূপে প্রতীতি হয়। এরূপ 

শঙ্কা করিতে পারা যায় না। কারণ প্রতিবন্ধকীভূত চন্দ্রকান্ত মণ্যাদির অভাব- 

বিশিষ্ট সহিত দাহাদির প্রতি হেতু । লঘু ধর্মের কারণতাবচ্ছেদকত্ব সম্ভব হইলে 
গুরুধর্মসে কারণতাবচ্ছেদক স্বীকার অনুচিত বলিয়। গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ 

অথবা ইতি। অথবা স্বতন্ত্ররূপে প্রতিবন্ধকীভূত চন্দ্রকান্তমণ্য।দির অভাবই 
দাহাদির প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হইলে যখন সমাধান হয়, তখন 

অনন্তশক্তি তাহার প্রাগভ।ব ও ধ্বংস কল্পনা] করা উচিত নহে । অর্থাৎ বহিিতে 
যেরূপ দাহানুকৃূল শক্তি স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ প্রতিবন্ধকীভূত 

চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতিতে ও দাহশক্তির নাশানৃকৃূলশক্তি গ্বীকার করিতে হইবে। 
অন্যথা চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতি বহিৰৃত্তি শক্তির নাশক হইতে পারে না। স্তরাং 

শক্তি স্বতন্ত্রপদার্থরূপে স্বীকৃত হইলে অনন্তশক্তি এবং উক্তশক্তিসমূহের প্রাগভাব 

ও ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ গুরুকল্পন1 স্বীকার করা অপেক্ষা 

দাহের প্রতি মণ্যভাবের অতিরিক্ত জনকতা স্বীকারে যখন সমাধান হয়, তখন 

শক্তি স্ীকারে প্রয়োজন করে না। পক্ষস্তরে-_ চন্দ্রকান্তমণি নিকটে থাকিলে 

যদি বহির দাহিক1 শঞ্ঞি অনৃৎপন্ন হয় এইরূপ পরিলক্ষিত হয়, তাহ৷ হইলে 

বহিঃর স্বতন্ত্ররূপে দাহিকশিক্তি স্বীকার না করিয়। চন্দ্রকাস্তমণির অভাববিশিষ্ট 

বহ্িিই দাহ ও বহিনর প্রতি কারণ এইরূপ স্বীকার করিলেই সামঞ্জস্য হইবে । আর 

স্বতন্ত্ররূপে শক্তিকে স্ীকার করিলে অনম্তশক্তি, তাহাদের ধ্বংস ও প্রাগভাব 

প্রভৃতি কল্পনাবশতঃ গোৌরবদোষ অপরিহার্য হইয় উঠিবে। কারণ দেখা যায় 

ঘে যেস্থানে চন্দ্রকাস্তমণির সন্নিহিত বহিঃ হইতে দাত উৎপন্ন হইতেছে না, 

সেস্বানে চন্দ্রকাস্তমণির দ্বারা বহিনির দাহিক] শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে ইহ অবশ্যই 

কল্পিত বা অনুমিত হয়। আর যখন চন্দ্রকাস্তমণির অসন্নিধানবশতঃ বহ্ির 

দাহিকাশক্তি সমৃৎপন্ন হইতেছে ইনা পরিলক্ষিত হয়, তখন উক্ত দাহিকা শক্তি 
নূতন এবং পূর্বশক্তি হইতে ভিন্ন বা অতিরিক্ত এরূপ কল্পনা করিতে হইবে । 
যখন প্রতিবন্ধক চন্দ্রকান্তমণির সান্লিধযবশতঃ বহি হইতে দাহিক। শক্তি অনুৎপন্ন 

হইতেছে ইহা! পরিলক্ষিত হয়, তখন শু বহিগত দাহিকাশক্তির প্রাগভাব আছে, 
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ইহা বৃঝিতে হইবে । অতএব শক্তি স্বতন্ত্রপদার্থরূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হইলে 
গোৌরবদোষ হয় । 

মণ্যভাববিশিষ্ট বহি দাহের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হইলে মণ্যভাববিশিষ্ট- 

বহিতত্ব বা বহিঃবিশিষ্ট-মণ্যভাবত্ব এই উভয়ই কারণতাবচ্ছেদককোটিতে প্রবিষ্ট 

হওয়ায় কার্ষ-কারণভাবের গৌরবদোষ হয় । এই নিমিত বহি ও কেবল মণ্য- 

ভাবই দাহের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হয়। এবিষয়ে দিনকর;তেও বিশদভাবে 

আলোচিত হইয়াছে । 

যদি বল কেবল চন্দ্রকান্তমণির অভাবই দাহের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত 

হইবে। তাহা হইলে যেস্থানে উত্তেজক দূর্যকান্তমণি এবং প্রতিবন্ধক চত্্রকান্ত- 

মণি উভয়ই বিদ্যমান আছে, সেইস্থানে বহিরদাহিকাশক্তি কীভাবে উৎপন্ন 

হইল! থাকে? এরূপ শঙ্কা করিতে পার ন1। যেহেত্ব উত্তেজক-মপ্যভাব- 

বিশিষ্ট মণ্যভাব দাহের প্রতি কারণ। স্ৃতরাং যেখানে উত্তেজকীতৃত সূর্যকান্ত- 
মণি ও প্রতিবন্ধকীভূত চন্দ্রকান্তমণি উভয়ই আছে, সেখ।নে উত্তেজক মণ্যভাব- 

বিশিষ্ট মপ্যভাবরূপ কারণ বিদ্যমান থাকায় দাঁহকার্ষ উৎপন্ন হইবে। সাঘৃশ্যও 

পদার্থান্তর ব। অতিরিক্ত পদার্থ বলয়] পরিগণিত নহে । কিন্তু তদ্ভিন্ন হইয়া 

তদ্গত ভূয়ে] ধর্মবিশিষ্টই সাদৃশ্যপদের অর্থ। যেমন বদনে চত্্সাদৃশ্য আছে 
অর্থাং বদন চন্দ্রভিন্ন হইয়া চন্দ্র-গত আহলাদকত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট হইয়াছে ॥ ২ ॥ 

হিঘেত্বীজীলহনুভ্সীন-ন্যাজ-বিম্-ইন্িলী নল: | 
রল্সাঘমঘ ঘৃলা ভন হজীবান্নতান: নম ।।ই0। 

গ্রন্থকার বৈশেষিকসম্মত সপ্ত পদার্থের মধ্যে প্রথম পদার্থ দ্রব্যের বিভাগ 

দেখাইতেছেন--“ক্ষিতি” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । পৃথিবী, জল, তেজ: বহি, 

বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা--জীবাত্মা ও পরমাত্ম! ও মন এই নয়টি 

মাত্র দ্রব্য। লক্ষণ ও অসাধারণ ধর্ম ইহারা একার্থক। কোন পদার্থের যাহ। 

অসাধারণ ধন্ম তাহাই সেই পদার্থের লক্ষণ। গ্যায়বৈশেষিক মতে কোন 

পদার্থ ধর্মবিহীন হয় না। প্রত্যেক পদার্থে একাধিক ধর্ম থাকিতে পারে। 

যেমন ঘটে ঘটত্ব, পৃথিবীত্ব, দ্রব্যত্ব, সত্তা ও পদার্থত্ব ধর্ম আছে। ইহাদের মধ্যে 

'ঘটত্বই ঘটের অপাধারণ ধর্ম । ধন্মের অসধারণতু হইল লক্ষ্যতা বচ্ছেদ কসমনিয়- 

তত্ব । যেধর্মটি সকল লক্ষ্য বস্ততে থাকে এবং অলক্ষ্যে থাকে না । সমনিয়তত্ব 

হইল তদ্ব্যাপ্যত্বে সতি তদ্ ব্যাপকত্মৃ্অর্থাং ষে ধর্মটি লক্ষ্যতাবচ্ছেদকের 
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ব্যাপ্য ও ব্যাপক হয়, সেই ধন্মটি লক্ষ্যতাবচ্ছেদকসমনিয়ত বলিয়া কথিত হয় ॥ 

যে পদার্থের লক্ষণ কর! হয় সেই পদার্থাট লক্ষা বলিয়া! অভিহিত হয় । যেমন 

দ্রব্যের লক্ষণ করিতে হইলে দ্রব্যকে বল হয় লক্ষ্য, লক্ষ্যে যে ধর্ম থাকে তাহা 

লক্ষ্যতা বলিয়৷ কথিত হয়। উক্ত লক্ষ্যতার অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্তক ধর্ম 

হইল দ্রব্যত্ব। এই লক্ষ্যতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্বের সমনিয়ত বা ব্যাঁপ্য ও ব্যাপক 

যে ধন্মটি হইবে, তাহাই হইবে দ্রব্যের লক্ষণ । দ্রব্যত্বজাতিমত্্ব বা গুণবত্ব 

দ্রব্যের সামান্য লক্ষণ। এখানে দ্রব্যত্বজাতিমত্্ব বা গুপবত্ব লক্ষ্যতাবচ্ছেদকীতৃত 

দ্রব্যত্ের সমনিয়ত হুইয়াছে । মীমাংসকমতে অন্ধকারও একটি অতিরিক্ত পদার্থ। 

কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন__আলোকের 

অভাবই অন্ধকাররূপে পরিগণিত হয়, সুতরাং অন্ধকার অভাব পদার্থেরই 
অন্তর্গত। সংযোগ বা বিভাগের কারণতাবচ্ছেদকরূপে দ্রব্ত্ব জাতি সিদ্ধ হয় । 

রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি গুণ পদার্থ ॥ ৩ ॥ 

২। নভ্যাতি নিলঅব-_হছলিঃ দৃখিতী। আঘী অক্ঞালি। বীজী লন্থি:, নহৰ 
নাস্তঃ) ভধীন আন্কাহা:) কাল্ত: অলয:, হিমু. আহা, ইন্থী আলা, নল: | ঘ্নালি লত্র 

্লযাণাত্তিশ্: | নন্তু ন্যবজালী কি লানম্চ লি লস সব্মহা সমাঘ, গ্বল-অন্ত- 
সম্তলিন্ত [ নানহাঘাঁ ] নন্যতত্াসহ্থান [ আলিসংঘহী আগসঘজ্বীককণলাঘা ইন্তুজানু] ইলি 

উল | কাহ্অললাধিকাহআবাতভ্উহ্কলঘা, অযীবাহস নিআবাহস আা অনদনাধিকাহ্জা- 

লাতভষ্টভ্ক্া ন্ব লন্যততরআানিবিজ্হিলি । লন্তু হহাল অন্য লল: জ্তুলী লীক্মূ £ 

জি দত্যহীঘা গৃষ্বার | লহ নয ভনলততান্ কাচ্যনকলান্ন অভ্ঘতলূ। লভি বাল্ধহুল্য- 

্রাহ- ল দ্ৃখিলী, লীনত্রতত্রাম্ ল অন্তাহিক, লবৃদত্যন্থী ন্বাজীন্কনিতণহা অন্ত: 
জ্ধাংঘালিতি শিল । আন্রহ্যন্ধবজী5মাননলীঘঘ্তী পভ্যান্লহ-হ্ঘলাঘা অল্যাচযহত্রানূ। 

কঘললাগলীলিভ্ত নজ্ধঘা | কল্নলা-সলীলিংদি আভীক্গানজাহতআীঘাঘিকী সাল্িইল। 
লনজীগলিব্জিলছজ্মতি অলল্বান্বযন্বাহি-কক্ণলা-বাীততস্্ হসানু। হ্রাস যখা বীঅহমল্থী- 
অলিজ্বঘাওস অহওবী ॥২)। 

গ্রন্থকার দ্রব্যবিভাগ করিতেছেন-_ পৃথিবী, জল, বহিঃ, বায়ু, আকাশ, 

কাল, দিক্, আত্মা-জীবাত্মা ও পরমাত্মা ও মন এই নয়টিই দ্রব্যপদার্থ। 

অসাধারণ ধর্মই লক্ষণ বলিয়। কথিত হয়। এখন নয়টি দ্রব্যবৃতি দ্রব্ত্ব জাতি 

সিদ্ধ না হইলে নয় প্রকার দ্রব্য পদার্থ সিদ্ধ হইবে না। এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ 

দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ নিমিত প্রথমে পূর্বপক্ষ বলিতেছেন_ “নন” ইত্যাদি 

আশঙ্ষাসুচক গ্রন্থ দ্বারা। যদি বল দ্রব্ত্ব জাতি স্বীকারে কি প্রমাণ? 

প্রত্যক্ষখণ্ডমূ , ১৩ 



অর্থাং কোন প্রমাণই পরিলক্ষিত হয় না। যেহেতু কোন সময়ে পরব, কখন বা 
কঠিন হয় বলিয়! ঘ্ৃত জতু প্রভৃতিতে ব্যাপ্য জ।তি পৃথিবীত্বাদির সংশয়বশতঃ 
ব্যাপক জাতি দ্রব্যত্বের ও সংশয় উৎপন্ন হয়। ঘ্ৃত জতু প্রভৃতিতে “ইদং দ্রব্যং 

ইদং দ্রব্যং” অর্থ।ং ইহা দ্রব্য ইহা দ্রবায এইরূপ সর্বদা অনুগত প্রত্যয় অনুংপন্নহেতু 

দ্রব্ত্বজাতিতে চাক্ষুষ প্রমাণ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাধারণ ব্যক্তি কর্তৃক পরিগৃহীত 

হয় না। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না বা বলিতে পারা যায় না। যেহেতু 

কাধ্যের সমবাক্িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে অথব1 সংযোগ বা বিভ।গের 

সমবায়্সিকারণতার অবচ্ছেদকরূপে দ্রবাত্ব জাতির সিদ্ধি হয় । কায ও কারণের 

সামানাধিকরণ্য ন। থাকিলে কাধ্য-কারণভাব উৎপন্ন হয় না। এইজন্য সমবায় 

সম্বন্ধে যে আধারে কাধ্য উৎপন্ন হয়, তাঁদাত্ম্য সম্বন্ধে সেই আধারেই কারণীভূত 

দ্রব্য থাকে ইহাই নিয়ম । অতএব দ্রব্ই কাধ্যের সমবাগ্নিকারণ বলিয়। 

কাধ্যের সমবায়িকারণত। দ্রব্যে থাকে । দ্রব্যমত্রেই দ্রব/ত্ব ধন্ম থাকে এবং 

দ্রব্যত্ব উক্ত সমবায়িক।রণতার অবচ্ছেদক বা ব্য।বর্তক ধর্ম হইয়!ছে। সেইরূপ 

সংযোগ বা বিভাগের সমবায়িকারণ দ্রব্য, এই সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক 

ধর্ম দ্রব/ত্ব। স্বতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে-যে ধর্ম কার্যের সমবায়ি- 

কারণতার অবচ্ছেদকি অথব। সংষোগ বা বিভাগের সমবায়িকারণতার 

অবচ্ছেদক, সেই ধর্মই জাতিপদবাচ্য, দ্রব্যত্ব তাদৃশ কারণতার অবচ্ছেদক 

বলিয়। দ্রব্যত্ব জাতিপদবাচ্য এই অনুমানের দ্বারা দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ হইল । 

সমবায় সম্বন্ধে ভাব কাধ্যের উৎপতির প্রতি তাদাত্ময সম্বন্ধে দ্রব্য কারণ 

এই নিয়ম সকলেই স্বীকার করেন না। যেহেতু যাবতীয় কার্ধ্ের প্রতি কোন 

দ্রব্যই সমবাপ়িকারণ হইতে পারে ন। এই কথা তাহারা বলেন। এইজন্য 

কাধ্যের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে দ্রব্ত্বজাতির সিদ্ধি হইতে পারে না। 

এই নিমিত্বই বিশ্বনাথ প্রকারান্তরে দ্রব্যত্বজাতির সিদ্ধির বিষয় বলিতেছেন-__ 

“সংযোগস্য” ইত]াদি গ্রন্থ দ্বারা । দ্রব্য সংযোগের সমবায়িকারণ। সংযোগ- 

সমবাক্সিক।রণত কিক্চিদ্বন্মবচ্ছিন্না কারণতাত্বাং। এখানে ত্রব্যত্ব হইল 

কারণতাবচ্ছেদক এবং সংযোগত্ব হইল কাধ্যত।বচ্ছেদক ধর্্ম। কিন্তু নিত্য 

স"যোগ ধাহার। স্বীকার করেন, তাহাদের মতে সংযোগত্ব নিত)নিত্যরৃতি করে 

বলিয়া! সংযোগত কাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম হইতে পারিল না। সুতরাং তদবচ্ছিন্ন- 

কাধ্য অসিদ্ধহেতু তাহার কারণেরও অসিদ্ধি হইল। এইজন্য বিশ্বনাথ প্রকারাস্তরে 

দ্রব্ত্বজাতির সিদ্ধির কথা বলিলেন--“বিভাগ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । যদি ধল 

১৪ , ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অন্ধকার নব দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়া! অভিহিত হইল না কেন ? 

মীমাংসকগণ অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন। অন্ধকার সকলের 

প্রত্যক্ষ সিদ্ধ । এবং অন্য দ্রব্যের মত উহ্থাতে রূপ ও কর্ম বিদ্যমান থাকায় 

অন্ধকারের দ্রব্যত্বও সিদ্ধ হয়। গন্ধ কেবল পৃথিবীতে থাকে এবং অন্ধকার 

পন্ধশুন্য বলিয়1 উহ! পৃথিবী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । জল ও তেজঃ প্রভৃতিতে 

খুরুরাপ আছে আর অন্ধকারে নীলরূপ আছে, সৃতরাং উহা! জলাদি বলিয়। গণ্য 

হইতে পারে না। যেমন তেজঃ প্রত্যক্ষে আলোকনিরপেক্ষ চক্ষুঃ কারণ হয়, 

তেমনি অন্ধকার প্রত্যক্ষে আলোক নিরপেক্ষ চক্ষুঃ কারণ হয়। অতএব 

অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলিয়া অস্বীকার কর। অনুচিত। এইরূপ বলিতে পার 

না। যেহেতু যেকোন তেজের অভাবকে অন্ধকার বলিয়া স্বীকার কর। হয় না। 
কিন্ত ষে আলোকের অভাবে অন্ধকারের প্রতীতি ব! প্রত্যয় হয়,সেই আলোকের 

অভাবই -অন্ধকার বলিয়1 গণ্য হয় । অভাবত্বরূপেই অভাবের উপলব্ধি হয় 

অর্থ।ৎ প্রকৃষ্ট মহত্ব, উদ্ভূত ও অনভিভূতরূপবিশিষ$ট তেজের অভাবদ্বারাই 

অন্ধকারের উপপত্তি হইলে অন্ধকারকে দ্রব্যাস্তর অর্থাং নবদ্রব্যাতিরিক্ত দশম- 

দ্রব্য এইরূপ কল্পনা কর! সঙ্গত নহে । 

যদি অন্ধক।র অভাবপদার্থরূপে স্বীকৃত হয় এবং নবাতিরিক্ত দশম পদার্থরূপে 

স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে “অন্ধকার নীলবর্ণ” ইত্যাকারক বূপবত্তাপ্রতীতি 
কিভাবে উৎপন্ন হইবে ? এই আশঙ্ক(র উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_“রূপবত্ত- 

প্রতীতিস্তভ্রমরূপা” ইত্যাদি গ্রন্থ । উক্তরূপ শঙ্কা করা যায় না। যেহেতু 

অন্ধকারকে রূপবান বলিয়। প্রত্যক্ষ করিলে উক্ত প্রতঃক্ষাত্মক প্রত্যয় ভ্রম 

বলিয়াই গণ্য হইবে। কারণ কোন দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্ক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন 

হইতে হইলে আলোককেও অন্যতম কারণরূপে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

আত্মার সহিত মনের এবং মনের সহিত চক্ষুঃসংযোগ যেমন কারণ, সেইরূপ 
আলোকও সহকারিকারণ। আলোক সহকারিকারণরূপে না থাকিলে কখনও 

রূপবান্ দ্রব্যের প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হইতেই পারে না। অন্ধকার রূপব।ন্ এই 

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান যদি প্রম! বাঁ যথার্থ হইত, তাহ] হইলে উক্ত প্রত্যক্ষে 

আলোক সহকারি কারণরূপে উপস্থিত থাকিত। কিন্তু অন্ধকারের প্রত্যক্ষে 

আলোকের অপেক্ষা হয় না। আলোকবিমুক্ত চক্ষুর দ্বারাই অন্ধকার প্রত্যক্ষ 

হয়, এইজন্য অন্ধকার রূপবান্ দ্রব্য নহে। সুতরাং “অন্ধকার রূপবান্ দ্রব)” 

এরাপ প্রত্যয় ভ্রম বলিয়াই পরিগণিত হয় । 

প্রত্যক্ষথণ্ড ম্ ৯৫ 



“অন্ধকার চলিতেছে” ইত্যাকারক কর্মবত্ত। প্রত্যয় ও ভ্রম জন্য উৎপন্ন হয় । 

আর সেই শ্রমের উৎপত্তি আলোক অপসারণ হইতে সম্ভব হয়। 

যদি বল উত্তরকালে বাধস্থলেই প্রত্যয়ের ভ্রান্তত্ব স্বীকৃত হয় । কিন্তু “অন্ধকার 

চলিতেছে” এই প্রতায়ের ব। প্রতীতির উত্তরকালে কোন বাধ পরিলক্ষিত হয় 

না। সুতরাং “অন্ধকার চলিতেছে” এই প্রত্যয় ভ্রম বলিয়! স্বীকৃত বা গণ্য হয় 

না। অতএব অন্ধকার অতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়। পরিগণিত হউকৃ। এরূপ 

বলিতে পার না। কারণ যদি অন্ধকার অতিরিক্ত পদার্থ ব৷ দ্রব্য বলিয়! স্বীকৃত 

হয়, তাহা হইলে নানাস্থানে নান। অন্ধকারের উৎপতি স্বীকার করিতে হইবে । 

তখন সেই অনন্ত অন্ধকারের অনস্ত অবয়ব, এবং তাহাদের আবার উংপতি, 

ংস ও প্রাগভাব গ্রভৃতি কল্পনাবশতঃ গৌরবদোষ উৎপন্ন হয় 

সৃবর্ণ নবাতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। কারণ স্বর্ণ ষে 

তৈজস দ্রব্যের অন্তর্গত, তাহা পরে প্রদ্িত বা প্রমাণিত হইবে ॥ ৩ ॥ 

| লল্সান্ঘ ঘৃলা ঘর্থ ₹ঘী মল্লজাল: নতম ] 
হঘহাঁ; অনা অহিলিবি: ঘৃঘক্লত্্ অল: অংস্। 
অনীমহললিমানহুল নহত্জস্তানলননূ।।৮।। 

তি: ভু ভুংলিন্ভা ই শী মজলী মুহন্ষমূ। 
রূনত্ন জলনর্জজ্বাতালল্্ হাত হল ল || 

বিশ্বনাথ দ্রব্য বিভাগের পর গুণের বিভাগ করিতেছেন । ন্যায়দর্শনে দ্রব্য শবটি 

যেমন পারিভাষিক, গুণ শব্দটিও তেমনি পারিভাষিক । সাংখ্যদর্শনে গুণ শবে 

সত্ব, রজঃ ও তম বোধিত হয়। ব্যাকরণে গুণ শব শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি বর্ণ 

(০০1০০) বর্ণবিকাঁরবিশেষকে বুঝায় । অলংকারশান্ত্রে মাধ্ধ্যাদি গুণ কথিত 

হইয়াছে । আর ন্যায়দর্শনে বৈশেষিককৃত পরিভাষিক অর্থে গুণ শব প্রযুক্ত 

হইয়াছে । 

বৈশেষিক মতে গুণ চব্বিশটি । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, 
পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ছেষ, যত, 

গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম ও শব এই চবিবিশটি গুণ পদার্থ । জন্তু 

পদার্থমাত্রের প্রতি অদৃষ্ট হেতু বলিয়া প্রধানতঃ উহ! ছুই প্রকার--্ধর্ম ও অধর্ধ। 

গুণের লক্ষণ-_এপ্রব্যকর্মভিন্নত্বে সতি সামান্যবান্ গুণঃ” । বৈশেষিক মতে দ্রব্য, 

গুণ ও কর্ম এই তিন পদার্থ সামান্যবিশিষ্ট । সামান্যবিশিষ্ট তিনটি পদার্থের 
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মধ্যে দ্রব্য ও কন্ম হইতে ভিন্ন পদার্থটিই গুণ পদার্থ । কারণতামাত্রই কোন 

একটি ধর্ম দ্বারা! অবচ্ছিন্ন হয় ইহাই নিয়ম । গুণনিষ্ঠ-কারপতার অবচ্ছেদক 

ধন্ম হইলগুণত্ব। “দ্রব্য-কর্ম-ভিন্ন-সামান্তবতি য। কারণতা৷ স! কিঞ্চিদ্বশ্ম্যাবচ্ছিন্ন। 

কারণত্বাং” এই অনুমানের দ্বার! গুণত্বজাতির সিদ্ধি হইল । উক্ত গুণের লক্ষণে 

দ্রব/কর্মভিন্নত্ব নিবেশ করায় লক্ষণটি ভেদঘটিত জনিত গৌরব দোষ হয়। 

এই নিমিত লঘু লক্ষণ-_-“গুণত্বজাতিমান্গুণঃ” অর্থাং গুণত্বজাতিবিশিষ্ট পদার্থই 
গুণ পদার্থ । গুপত্বজাতি সকল গুণেই থাকে, গুপভিন্নপদার্থে থাকে না। 

অতএব গুপত্বজাতিই গুণের লক্ষণ । গুণত্বজাতি সর্বেক্ভ্িয়গ্রাহা পদার্থ ॥ ৪-৫॥ 

বুগান্ নিশঅবী | অখঘুঘ্যা হুলি। ঘটি ঘুগাঙ্ঘন্তুত্নিহালিঅভ্যাক্কা: কআাইন 

ক্ষঘতরহন্বহাভইল ন্ব কহালা:। লুল ঘুআব্রলালিজিজিহিস' শ্রধ্যবী ॥৮-এ।। 

বৈশেষিক সৃত্রে মহষিকণাদ' কণ্ঠ অর্থাৎ বাচক শব্দের দ্বার] রূপ, রূস, গন্ধ, 

স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, 

ইচ্ছা, দ্বেষ ও যত এই সতেরটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও তিনি উক্ত 

সৃত্রে গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট-ধর্ম ও অধর্ম এবং শব এই সাতটি 

গুণের উল্লেখ করেন নাই, তথাপি এই সাতটি গুণ তাহার অনভিপ্রেত নহে । 

পরবর্তী সৃত্রগুলিতে তিনি বিবিধ প্রসঙ্গে এই সাঁতটি গুণের কথা বলিয়াছেন । 
এই কারিকায় চ শব্দের ছারা এই সাতটি গুণের সমুচ্চয় করিয়] চব্বিশটি গুণ 

প্রদগিত হইয়াছে । কিন্ত শ্রীমত্প্রশস্তপাদাচাধ্য চব্বিশটি গুণের বিষয়ই উল্লেখ 

করিয়াছেন। চতুধ্বিংশতি-গুণগত-গুণত্জাতির সিদ্ধির বিষয় গুপনিরূপণ অবসরে 
কথিত হইবে ॥ ৪-৫ ॥ 

উত্ধীঘল বলীওনহীঘললান্স্থন খা । 
সমাহতান্্ব লন ন্ধলাঁতজবালি নসর অ।।থ।। 
সমতা ইল ভ্যজ্বলীভু"জ্নভলমন ল। 

বিম্সম্মমনলন্মঙ্গ ঘললাইল তঙ্যবী ||| 
ছিতীয়পদার্থ গুণ বিভাগ করিয়া তৃতীয়পদার্থ কণ্ম ব৷ক্রিয়! বিভাগ করিতেছেন 

__“উতক্ষেপণ” ইত্যাদি গ্রন্থ ছারা। এখানে কন্ম ও ক্রিয়া একার্থক শব । 
এবং ন্যায়বৈশেষিক মতে এই কর্ম বা ক্রিয়া! হইল পারিভাষিক শক । বৈয়াকরণ 

মতে কনম্ম ও ক্রিয়। পরম্পর ভিন্ন পদার্থ । “গ্রামং গচ্ছতি” এখানে গ্রাম 

কন্ম ও গমন হইল ক্রিয়]। 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ 
ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ!৩৭-২ 
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বিশ্বনাথ মতে বা! ন্যায়দর্শন মতে কন্মের লক্ষণ-_-“সংযোগভিন্নতে সতি 

সংযোগাসমব।প্লিকারণং কর্ম অথব! কম্মত্বজাতিমৎ কম্ম।” অর্থাৎ যাহা 

সংযোগভিন্ন অথচ সংযোগের অসমবায়িকারণ তাহাকে কর্ম বলে। অথবা 

যাহা! কর্মমত্বের আশ্রয় তাহাই কর্ম ॥। যেমন হস্তের সহিত কৃঠারের সংযোগ 
হইলে এই সংযোগের সমবায়িকারণ হইল হস্ত ও কুঠার, যেহেতু উক্তসংষোগ 

সমবায় সম্বন্ধে হস্ত ও কৃঠার উভয়েই থাকিয়া! উৎপন্ন হয়। এখন অনুসন্ধান 
করিতে হইবে যে এই সংযোগের অসমবায়িকারণ কোন্ পদার্থ ? হস্ত ও 

কৃঠার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে। যাহার জন্য হস্তটি কুঠারের সহিত সংযুক্ত 
হইল, তাহ হইল হস্তের ক্রিয়া। এই ক্রিয়াই হম্ত-কুঠার সংযোগের প্রতি 

অসমবাক্পিকারণ। স্ৃতত্রাং সংযোগের অসমবায়িকারণ ক্রিয়া বলিয়। 

অভিহিত হয়। 

কিন্তু ক্রিয়ারূপ অপমবাক্সিকারণের দ্বারা সংযোগরূপ কাধ্য উৎপন্ন হয় 

এইরূপ কার্ষ)-কারণভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় না। যেহেতু কদাচি সংযোগও 
সংযোগান্তরের অসমবায়িকারণ হয় । অতএব ক্রিয়াও সংযোগের অসম- 

বায়িকারণভার মধ্যে কিছু বৈলক্ষপ্য পরিদৃষ্ট হয়। অন্যতরক্রিয়াজন্য- 

সংযোগের প্রতি অন্যতরক্রিয়। অসমবায়িকারণ হয়। অতএব দেখা যায় যে 

অসমবায়িকারণ সকলক্ষেত্রেই সমবায়িকারণবৃত্তি হয় না । কিন্তু সংযোগ 

অসমবার্িকারণ হইলে উহা! সকলসমবায়সিকারণবৃত্তি হয় । সংযোগ ছুই প্রকার 

__ক্রিয়াজন্যমংযোগ ও সংযোগজন্য সংযোগ । ক্রিয়াজন্যসংযোগ দ্বই প্রকার 

_-অন্ততরক্রিয়ান্য ও উভয়ক্রিয়াজন্ত । সংযোগজন্যসংযোগও স্বীকৃত হয় । 

যখন হস্তের সহিত কুঠারের সংযোগ হইল, তাহার পরক্ষণে আর একটি 

ংযোগের উৎপত্তি হয়। দ্বিতীয় সংযোগটি হইল শরীর-কুঠার সংযোগ । 

হস্তটি অবয়ব, শরীর অবয়বী। প্রথমে কুঠারটি হস্তসংযুক্ত হয়, পরে শরার- 

যুক্ত হয়। প্রথম সংবোগটি দ্বিতীয় সংযোগের অসমবায়িকারণ হইয়। 

দ্বিতীয় সংযোগটিকে উৎপন্ন করে। কেবল সংযোগের অসমবায়ি কারণকে 

কশ্মের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলে সংযোগজন্ত সংযোগ ক্ষেত্রে প্রথম সংযোগে 

কন্মলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এইছ্প্ত “সংযোগভিন্নত্বে সাতি” এই সত্যন্তদল 

কন্মের লক্ষণে নিবিষ্ট হইয়াছে । 

গুরুলক্ষণ পরিত্যাগ করিয়! গ্রন্থকার লঘুলক্ষণের কথ বলিলেন- কন্মত্বের 

আশ্রয়ই কম্মের লক্ষণ । 
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এই কন্ম পাঁচ প্রকার--উৎক্ষেপণ-__যে ক্রিয়ার দ্বার] উক্ত ক্রিয়ার 

আশ্ররভূত দ্রব্য উদ্ধদেশের সহিত সংযুক্ত হয় সেই ক্রিয়াকে উৎক্ষেপন বলে। 

অবক্ষেপণ--যে ক্রিয়ার দ্বারা স্বথাশ্রয়ভূত দ্রব্যটটি অধোদেশের সহিত 

যুক্ত হয় সেই ক্রিয়া বা কর্মের নাম অবক্ষেপণ। আকৃঞ্চন__যে কর্মের 

দ্বারা অধিকদেশবিস্তুত দ্রব্যেব অবয্নব ক্ষয় না হইলেও অল্পদেশবিস্তুতি হয় সেই 

কর্মকে আকুঞ্চন বলে। প্রসারণ-_আকুঞ্চনের বিপরীত হইল প্রসারণ অর্থাং 
যে কর্মের দারা অল্পদেশবিস্তৃত দ্রব্যের অবয়ব বৃদ্ধি না হইলেও অধিকদেশ- 

বিস্তৃতি হয় সেই কর্মের নাম প্রসারণ । গমন-বস্তর বা ব্যক্তির উভরদেশ 

ংযোগানুকূলব্যাপার গমনকর্মম বলিয়। অভিভিত হয়। এখানে গমলক্রিয়া 

অতীব ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইয়াছে! এই নিমিত্ত বৈশেষিকদর্শনের ভ্রমণ, 

রেচন, স্যন্দন, উদ্ধান্বলন ও তির্য)গগমন ইহাদিগকে গমনের অন্তর্ভুক্ত করা সন্ভব 
তইয়/ছে। অতএব ভ্রমণাদি গমনের অন্তর্গত হওয়ায় কর্মের পঞ্চতুসংখ্যা 

বিদ্রিত হইল না। ভ্রমণ_কুপ্তকারের বা! শকটের চক্রের, বিদ্যুৎপরিচালিত 

ব)জনের, ভূমগ্ডলের চ।রিদিকে চন্দ্রের ও সুধে/র চারিদিকে পৃথিবীর দৃর্ণন 

ভ্রমণ বলিয়া কথিত এয় । বে৮ন-__অন্তঃস্থিত তরল বস্তর বহিনিঃসারণ, যেমন 

বমন বা পিচ্কারী প্রভৃতি হইতে জলাদির বহির্গত হওয়া । স্যন্দন--তরল বা 

দ্রধদ্রব্যের প্রবহন | উদ্ধান্বপণ-_ উপরদিকে শিখাবিস্তার করা, যেমন দীপ- 

শিখার উদ্ধগতি । তিষ'গগখন-__ভূতলে সর্পাদির ও গগনে বিথ)তের গতি। 

কন্ম চারিক্ষণেব অধিক থাকে 2] 1 ৬-৭ ॥ 

নাতি নিমঅব | ভনুধীঘতনালি । ক্বত্রজালিভন্ত সংযহাবিভা | হন- 

স্নৃধীঘতাত্রাবিক্রমণি | লন্তু সদানিকলণি ঘৃখজু কল অনিক্ষনতা স্তুলা লীকষলল আছ 
_সনগানিত।হি ॥৫-৩॥ 

কন্মবিভাগ করিতেছেন । উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, অকৃঞ্চন, প্রসারণ ও 

গমন এই পাঁচ প্রকার কর্ম ন্যায়বৈশেষিকগণ বলেন। 

কিন্তু কর্মতও উতক্ষেপণত্ব প্রভৃতি জাতি প্রত)ক্ষপ্রমাণের দ্বার! সিদ্ধ । যদি 

বল ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, উর্দস্বলন ও তিয/গৃ্গমন ইহারাও ষখন কন্মপদার্থ 

ঝলিয়। গণ্য, তখন উহাদের স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করিয়। কন্মদশধা! এইরূপ কথা 

গ্রন্থকারের বল! উচিত বা সঙ্গত। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ 

ভ্রমণ, রেচন, য্যন্দন, উর্বভ্বলন ও তিধ্যগৃগমন এই কর্ম্মসমূহ ব্যাপকার্থক গমন 

ক্রিয়ার অন্তর্গত বলিয়াই উহার] গমনক্রিয়া হইতে অতিরিক্ত কর্ম নহে অর্থাৎ 
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গমন ক্রিয়া! হইতেই উহাদের লাভ হইবে । স্বৃতরাং উহার উক্ষেপণাদি পঞ্চ 
কম্মাতিরিক্ত রূপে উল্লিখিত হয় নাই ॥ ৬-৭ ॥ 

জালাল্য ভরিনির্ণ সীষ্' নহজ্্রানহলন লল। 

রল্সাহিপিক্-নবতিততু জলা নহনমীভ্নী ।1411 
চতুর্থ পদার্থ সামান্যের কথা বলিতেছেন--“সামান্য” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । 
সামান্য ও জাতি এই দুইটি একার্থক পারিভাষিক শব । সমানানাং ভাবঃ 

সামান্যং এরূপ অর্থ করিলে সামান্য শব্দের দ্বার! সাধারণ ধন্ম বোধিত হয়। 

জন্ ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয়ের দ্বার জাতি শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে । জাতির 
ব্যুংপত্তিগত অর্থ উৎপত্তি। কিন্ত এখানে পারিভাষিক অর্থই বিবক্ষিত 
হইয়াছে । 

সামান্য বা জাতি দুই প্রকার--পরা জাতি ও অপরা জাতি। দ্রব্য, গুণ ও 

কন্মণ এই তিনট পদার্থে যে সতানামক জাতি বৃর্তি করে, সেই সত্তা হইল পরা 
জাতি । অর্থাং অধিকদেশরৃত্তি জাতি পরা বলিয়। অভিহিত এবং অল্পদেশ বৃত্তি 

জাতি অপর] বলিয়া কথিত ॥ ৮ ॥ 

ঝালাল্য' নিজ্জবঘলি । আালাল্যমিনি। লী্হাথন্ লিত্যংন ঘলি অনকত্রমবল- 

্বনূ। অলক্করলঈলতর ঘঁঘীঘাহীলানণি অধ্বি অন শুক্ধ' লিআহন ঘল্তীলি। নিতঘহনিজলি 

অলনলত বাঝনণহিনাঘ্যান্বীনালণি অব্নি অল তনঅলক্কলি। নিত্যলিঘলি 

অনন্কন্থলিবনঅল্লামানগদি অধির, অলী গ্থুভিত্লঘালাল্য নিহ্া অননলনিব্ুকমূ। 
সক্রনাসন্বলিজ্ত্ত ন আনি: । নখামীক্রম্-_ 

“নযনববংশীভুক্সতর্ন অক্কুতীগ্ঘালন জ্নিলি: | 

জঘন্তানিকনল্লী আলিলালকর্মযন্: |৮ 

[ হকষন্যজিক্রতলানবান্াছার্ন ন জালিঃ ভ্তুত্যজ্মকিন্মানূ ঘত্রন কল্ততব্ব ল আলি, 
অন্ীণআান্ মুলা হুর ল আলি:, অননভখানযানু আামান্যত্ ল জালি:, লিহীনজ্য 
তান্লহবলানজ্য কষদন্থালিঃ ভান অলীমিহীনতত্র ল আনি, অননাযবকন্বলঘানালানূ 

অলন্বাথী ন জালি: ]04॥ 

বিশ্বনাথ কারিকায় চতুর্থ পদার্থ সামান্যের নামোল্লেখ ও বিভাগ করিয়। 

মৃক্তাবলীতে উক্ত বিভক্ত পদার্থের লক্ষণাদি নির্ববচন বিষয়ে পর্যালোচনা 
করিতেছেন। সামান্য বা জাতি নামক চতুর্থ পদ্দার্থ স্বীকৃত না হইলে বিবিধ- 

বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বস্তসমৃহকে একটি শব্দের দ্বারা উল্লেখ বা ব্যবহার বা প্রয়োগ 

২০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী, 



কর অসম্ভব হইত। মুনুষ্যদিগের মধ্যে কেহ স্থুলকায়, কেহ ক্ষীণকায়, কেহ 
বৃদ্ধ, কেহ যুবক, কেহ শিশু, কেহ দীর্ঘকায়, কেহ খর্ববকায়, এইভাবে বিবিধ 
বৈলক্ষপ্য থাকিলেও “মানুষ” এই একটি শবের দ্বারাই সকল ব্যক্তিই বোধিত 

হয় । এবং তাল, তমাল, বট, অশ্ব, আম, পাকুড়, শাল, শিমূল হইতে আরম্ভ 

করিয়। ক্ষুদ্র এরগু বৃক্ষ পথ্যস্ত সকলেই “বৃক্ষ” এই একটি শব্দের দ্বারা কথিত বা 

উল্লিখিত হয় । এবং গো, মেষ, শুগাল, ব্যাঘ্র, প্রভৃতি সকলকেই “পশু” এই 

একটি শব্দের দ্বারা ব্যবহ।র করি ব। বুঝাইয়া থাকি । এইভাবে অ।মাদের 

দৈনন্দিন শত শত ব্যবহার প্রত্যক্ষসিদ্ধও অপরিহাধ্য । এই ব্যবহার অনুগত 
ব্যবহার বলিয়। অতিহিত হয় । যেহেতু বিবিধ বৈলক্ষণ্যবিশিষ্$ বস্তুগুলিকে 

একটি শবেের দ্বারা উল্লেখ করাকে অনুগত ব্যবহার বলে ॥ অনুগত ব্যবহারের 

নিমিত্ত অনৃগতপ্রভীতি স্বীক।র করিতে হয় । যেহেতু অনুগত প্রতীতি বা অনুগত 

প্রত্যয় উৎপন্ন না হইলে অনুগত ব্যবহার উৎপন্ন হয় না। আবার অনুগতবিষয় 

না থাকিলে অনুগতপ্রতীতি উৎপন্ন তয় না। অনুগত ব্যবহার সাধিক। অনুগত 

প্রতীতির বিষয়রূপে যে অনুগত ধর্ম কল্লিত বা স্বীকৃত হয়, সেই ধর্মই সামান্য 

বা জাতি বলিয়া পরিগণিত হয় । সেই অন্গগত ধন্ম যেমন- মনুষে) মনুস্তত্ব, 

গোতে গোত্ব, পশুতে পশুত্ব, রক্ষে বৃক্ষত্ব, পৃথিবীতে পৃথিবীত্ব, পদার্থে পদার্থত্ব 

প্রভৃতি । যদি অনুগত ধর্ম স্বীকার কর না হইত, তাহ হইলে পূর্বেবাক্ত বিবিধ 

বৈলক্ষণ্যের জন্য প্রতোক বস্ত বা! ব্যক্তির জন্য পৃথক পৃথক শব্দ প্রয়োগ করিতে 

হইত । অথব। ইতরব্যাবর্তক ধন্ম না থাকায় মনুষ্ত, পশু, বৃক্ষ প্রভৃতি বস্তুজাত 

অভিন্ন একটি শবের দ্বার সেইরূপ ব্যবহ।র হইত, যে ব্যবহারের ব্যাখ। করা 

সম্ভব হইত না। অতএব স্বাকার করিতে হইবে যে, অনুগত ধন্মের নিমিত্ুই 

«অসোৌ মনুষ্তঃ অসৌ। মনৃষ্যঃ” ইত্যাকারক অনুগতপ্রতীতি উৎপন্ন হয়। অনুগত- 
প্রতীতির বিষয়রূপে মনুষ্ত্বাদি অনুগতধন্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

উক্ত অনুগত ধর্ম জাতি ও উপাধিভেদে দুই প্রকার । সখণ্ড ও অখণ্ড ভেদে 

উপাধি দুই প্রকার । যে অনুগত ধন্মটি জাতির লক্ষণের লক্ষ্য হয়, সেই 

অনুগত ধর্মটি সামান্য ব1 জাতি বলিয়। পরিগণিত হইবে । আর যে অনুগত 

ধর্মে জাতির লক্ষণের সঙ্গতি ব৷ সমন্বয় হয় না তাদৃশ ধর্ম উপাধি বলির। কথিত 

হয় বা যাহ। একটি মাত্র ব্যক্তির উপরে থাকে তাহাকে উপাধি বলে। যেমন 

সমবায়ত্ব, বিশেষত্ব ও সামান্ত্ব প্রভৃতি হইল অখণ্চোপাধি । আর দণ্তিত্ব, 

পীতঘটত্ব প্রভৃতি ধর্ম হইল সথগ্ডোপাধি । 
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প্রত্যেক মনুষ্ত, প্রত্যেক বৃক্ষ ও প্রত্যেক পশু দ্বারা উক্ত অনুগত প্রতীতির 
উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেহেতু তাহাদের প্রত্যেকের পরস্পরের মধ্যে ভেদ 

পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মনুষ্যদিগের বা পশুধিগের প্রত্যেকের পরস্পরের ভেদ 

থাকিলেও মনুষ্যত্ব ব পশুত্বরূপ একটি ধশ্ব বিদ্যমান থাকায় সকল মনৃষ্তে বা 

সকল পশুতে “অয়ং মনুষ্তঃ অয়ং মনৃষ্যঃ” বা “অয়ং পশুঃ অয়ং পশুঃ* ইত্যা- 

কারক একাকার বা অনুগতপ্রতীতি উৎপন্ন হয়। অতএব অনুগতপ্রতীতির 
নিয়ামকরূপে মনুষ্তত্ব, বৃক্ষত্ব, পশুত্ব, দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি অনুগত ধর্ম স্বীকৃত 

হয়। খেমন অনুগতপ্রতীতির নিয়ামকরূপে মনুষ্তত্ব, দ্রব্যহাদি জাতি স্বীকৃত 

হয়, সেইপ্প কারণতাবচ্ছেদরূপে, কাধ্যতাবচ্ছেদক পে এবং বা্যতা বচ্ছেদক- 

রূপেও জাতিব অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় ॥। অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তিও অসম্তবরূপ দোষত্রয় 

শূন্য অসাধাবণ ধর্মকেই লক্ষণ বলে। বিশ্বনাথ জাতিব লক্ষণ বলিতেছেন-__ 

“নিত্যত্বে” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । নিত্যশব্দের অর্থ উৎপত্তি বিনাশরহিত। 

লক্ষণের অর্থট এইরূপ--যাহ! উৎপত্তিবিনাশরহিত হইয়া অনেক অধিকরণে 

সমবায় সম্বন্ধে বৃর্তিকরে, তাহ।ই সামান্য বা জাতি। যেমন মনুষ্য, পশুত্ব, 

দ্রবংত্ব, গুণতু প্রভৃতি ধন্মসমূহ উৎপত্তিবিনীশরঠিত এবং অনেক বা সকল মনুস্তে, 
অনেক বা সকল পশ্তর্তে অনেক ব। সকল দ্রনে;, অনেক বা সকল গুণে সমবায় 

সম্বন্ধে থাকে, এই নিমিত্ত উক্ত ধর্মগুলি সামান্য বা! জ।তি বলিয়। গণ্য হয়। 

যখন মনুষ্য ও ঘটাদি থাকিবে না, তখন মনুষ্যত্ব ও ঘটত্বাদি ধন্মসকল কালকে 

আশ্রর করিয়! বিরাজ করে । থেহেতব কাল হইল জগতের আধার । আবার 

যখন ঘট, পট, মনুষ্ত, পণ্ড প্রভৃতি ব্যক্তির উৎপত্তি হয়, তখনই উহাদের সহিত 
নিজ নিজ জাতির সম্বন্ধ ঘটে বা তয়। কালের সহিত পদার্থের প্রথম যে সম্বন্ধ 

হয়, তাহাকেই উৎপত্তি বলে। “পট উৎপন্ন হইল” এই কথ।!র অর্থ--কালের 

সহিত পটের প্রথম সম্বন্ধ হইল। কালের সাইত পটের সম্বন্ধ হইলেই কালে 

অবস্থিত পটত্বের স্িতও পটের সম্বন্ধ হইল । পটাদি বিনষ্ট হইলে নিত্যকালে 

আশ্রিত হইয়! পটত্বাদি বিরাজ করে । যদ্দিও নিত্যসংযোগবাদী ভট্ুকূমারিলের 

মতে নিত্যসযোগে জাতিলক্ষণের অতিব্যপ্তিবারণের জন্য “নিত্যসংযোগভিন্নত্বে 

সতি” এইরূপ বিশেষণ পদ জাতির লক্ষণে নিবেশ করা প্রয়োজন। তথাপি 

স্যারবৈশষিকগণ নিত্যসযোগ স্বীকার করেন না বলিয়াই বিশ্বনাথ জাতির 

লক্ষণে “নিত্যসংযোগভিন্নত্বে সতি” এই বিশেষণ পদ সন্নিবেশ করেন নাই। 

সংযোগ, বিভাগ ও দ্বিত্বাদিসংখ্যায় জাতির লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া 
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“নিত্যত্বেসতি” এই সত্যন্তদল জাতির লক্ষণে নিবিষ্ট হইয়াছে । সংযোগাদি 

নিত্যপদার্থ নয় বলিয়া অতিব্যাপ্তি হইল না। যদি উক্ত লক্ষণে “অনেক” 

শব্দটি না থাকিত, “নিত্যত্বে সতি সমবেতত্বম্” এইরূপ লক্ষণ হইত, তাহা হইলে 

পরমাপু, কাল, আকাশ প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যের সংখ্যা ও পরিমাণাদি-নিত্যগুণে 

অতিব্যাপ্তি হইত। যেহেতু উক্ত গুণগুলি নিত্যপদার্থ এবং সমবায় সম্বন্ধে বৃতি 

করে। উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য জ।তির লক্ষণে “অনেক” এই শব্দটি 

নিবিষ্ট হইয়াছে । উক্তগুণগুলি অনেক সমবেত নহে বলিয়! অতিব্যপ্তি হইল 

না। যর্দি “নিত্যত্বেসতি অনেকবৃত্তিত্বং” এইরূপ জাতির লক্ষণ হইত, তাহা 

হইলে অত্যন্তাগাবে উক্ত জাতির লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইত, যেহেতু ঘটাদির 

অত্যন্তাভাব নিত্য এবং আকাশ, বায়ু, তেজঃ ও ঞল প্রভৃতি অনেক অধিকরণে 

থাকে । উক্ত অতিব্যাপ্তিবারণের জন্ত “অনেক সমবেত” এইরূপ কথিত 

হইয়াছে । অভাব সমবায় সম্বন্ধে থাকে ন! বলিয়। উক্ত অতিব্যাপ্তি দৃরীভূত 

হইল । 

অনুগতপ্রতীতির নিয়ামকরূপে অথবা কারণতা, কার্য)তা, বা বাচ্যতার 

অবচ্ছেদকরূপে সিদ্ধ অনুগত ধর্ম তখনই জাতি বলিয় স্বীকৃত হয়, যদি কোন 
জাতিবাধক না থাকে । বাধক থাকিলে অনুগত ধর্মও জাতি বলিয়া অভিহিত 

হয় না। পরস্ত উপাধিরূপে ব/বহৃত ' হয় । 

উদয়নাচাধ্য দ্রব্যাকিরণাবলীতে-_ব্যক্তির অভে্, ব্যক্তির তুলযত্ব, সঙ্কর, 

অনবস্থ, রূপহানি ও অসমন্বন্ধ এই ছয়টি জাতির বাধক, এই কথা বলিয়াছেন । 

০১) ব্যক্তির অভেদ-_ব্যক্তির আশ্রয়ের অভেদ এঁক্য বা একত্ব। যে 

ধর্মের আশ্রয়তৃত পদার্থ কেবল একটি ব্যক্তিই হয়, সেই ধর্ম জাতি বলিয়। 

পরিগণিত বাঁ স্বীকৃত হয় না । অনুগতপ্রতীতির অনুরোধে অনুগত ধর্ম অবশ্যই 

স্বীকার করিতে হয়। জাতির বাধক না থাকিলে উক্ত অনুগত ধর্মই 
জাতিরূপে ব্যবহৃত বা স্বীকৃত হয়। কিন্তু জাতির বাধক থাকিলে অনুগতধর্মম 

জাতিরূপে স্বীকৃত হয় না, পরস্ত উপাধিরূপে ব্যবহৃত হয় । যেমন আকাশত্ব, 

কালত্ব, দিকৃত্ব ও তদ্ঘটত্ব প্রভৃতি । আকাশত্বা'দি জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইলে 

আকাশত্বাদির আশ্রয়ভূত আকাশাদি ব্যক্তির ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবে। যেহেতু অনুগতপ্রতীতি দ্বারাই জাতি সিদ্ধ হয়, আর ব্যক্িরবা 

আশ্রয়ের ভেদ না থাকিলে অনুগতপ্রতীতি উৎপন্ন হয় না। অতএব আকাশত্ব। দি 

জাতি বলিয় স্বীকৃত হইল না। 

প্রত্যক্ষধণ্ডষ্ ২৩ 



(২) ব্যক্তির তুল্যত্ব-তুল্যত্ব শব্দের অর্থ সমনিয়তত্ব । যদি দুইটি ধর্ম 
সমনিয়ত হয়--সমান অধিকরণে বৃত্তি করে, একটি অপরটি হইতে অধিক বা অল্প 

দেশে বৃত্তি না করে অর্থাং একাশ্রয়ে বৃত্তি করে । তাহা হইলে সেই দুইটি ধর্ম 

কেই জাতি বলিয়া স্বীকার করা হয় না। অর্থাং উক্ত দুইটি ধর্মের মধ্যে কোন 
একটি ধর্মকে জাতি বলিয়! স্বীকার কর] হয় । দুইটি ধর্মকেই জাতি বলিয়। 

স্বীকার কর! প্রয়োজন হয় না। এই তুল্যত্ব জাতির বাধক নহে কিন্ত 
জাতিভেদের বাধক। দুইটি ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপে জাতি হয় না। যেমন ঘটত্ব- 

কলসত্ব, বৃক্ষতব-তরুত্ব, মনৃষ্তত্ব-নরত্ব প্রভৃতি । ঘটত্ব জাতি স্বীকার কর অথবা 

কলসত্ব জাতি স্বীকার কর। উভয়ই জাতি এরপ স্বীকৃত হইবে না। কিন্তু 

ঘটবৃত্তি জাতি এ ছুইটর একটিই স্বীকৃত হয়। দুইটিই জ।তি বলিয়া স্বীকৃত 

হইলে উহাদের আশ্রয়ের ভেদ অনস্বীকার্য হইয়া উঠে । অথচ ঘট ও কলস 

ব্যক্তির একত্ব হেত্ব উহার ভেদ নাই। এইজন্য দুইটিকেই জাতি বলা যায় না। 

(৩) সন্কর। যদি দ্বইটি ধন্ম পরম্পরের অভাবের সহিত সমানাধিকরণ 

হয় অথচ উক্ত ধম্ম্ম দুইটি এক অধিকরণেও থাকে অর্থাং অংশতঃ অসমানদেশ- 

বৃত্তি ও অংশতঃ সমানদেশবৃণ্তি হয় তাহা হইলে ধর্ম দুইটির সাহ্কধ্যবশতঃ 

কোনটিই জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয় না। যেমন ভূতত্ব ও মূর্তত্ব। এই দুইটি ধর্মের 

পরস্পরের অগাবের সহিত সমানাধিকরণ হইয়াছে অথচ উক্ত ধন্ম দুইটি এক 

অধিকরণেও থাকে । পৃথিবী, জল, তেজঃ, বামু ও আকাশ এই পঞ্চভূতে ভূত 

থাকে। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই পঁচাটি মূর্ত দ্রব্যে মূর্ভত্ব থাকে । 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভূতত্বধন্ম মূর্তত্বাভাবের সহিত আকাশে আছে। 
মূর্ভত্বধন্মও ভূতত্বাভাবের সহিত মনে আছে। আকাশে মূর্ভভ্বাভাব ও ভূতত্ব 
এবং মনে ভূতত্বাভাবও মৃর্ত্ব বিদ্যমান থাকায় এ দ্বইটি ধর্ম পরস্পরের অভাবের 
সহিত সমানাধিকরণ হইয়াছে অথচ উক্ত ধর্ম গুইটি পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু- 

রূপ এক অধিকরণেও থাকে । এই নিমিত ভূতত্ব ও মূর্তত্ব জাতি হয় না। স্ব- 
সামানাধিকরণ্য-স্বাভাববদ্রৃতিত্ব-স্ব-সমানাধিকরণভাবপ্রতিযোগিত্ব এতং-ত্রিতয় 

সম্বন্ধে ধর্মবিশিষ্ট সঙ্কীর্ণ বলিয়! কথিত হয়। যেমন ভূতত্ব ও মূর্তত্ব। পৃথিবী, 
জল, তেজঃ ও বায় এই চারিটি দ্রব্যে ভূতত ও মূর্তত্বের সামানাধিকরপ্য আছে, 
আকাশ ও মনে উহাদের যথাক্রমে স্বাভাববদ্বৃত্িত্ব এবং স্ব-সমানাধিকরণাভাব 

প্রতিযোগিত্ব আছে বলিয়া তৃততও মূর্ভত্বের সঙ্কীর্ণতব বা সাঙ্কর্য্য হইল । পৃথিবীত্বের 
সহিভ জলত্বের সাক্কর্যবারণের জন্ত স্ব-সামানাধিকরগ্যদল সাহ্কার্য; লক্ষণে 
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সন্নিবিষ হইয়াছে । ঘটত্বাভাবাধিকরণ পটাদিতে এবং ঘটে পৃথিবীত্বাদি বিদ্যমান 
থাকায় ঘটত্বের সহিত পৃথিবীত্বের সাক্কধ্যবারণের জন্ব স্ব-সমানাধিকরণাতাব 

প্রতিযোগিত্দল উক্ত লক্ষণে কথিত হইয়াছে । তথাচ ঘটবৃত্তি-অভাব প্রতি- 

যোগিত্ব পৃথিবীত্ব(দিতে বর্তমান না থাকায় আর ঘটত্বের সহিত পৃথিবীত্বের 

সাক্কর্ষ্য হইল না। ঘটে পৃথিবীত্ব সামানাধিকরণ্য এবং পটসমানাধিকরণাভাব 

প্রতিযোগিত্ব ঘটত্বে থাকায় পৃথিবীখের সহিত ঘটত্বের সাক্কর্ধয বারণেব জন্য 

স্বাভাববদ্বৃতিত্বদল উক্তলক্ষণে নিবেশিত হইয়াছে । 

(৪) অনবস্থা-_-অনবস্থা শব্ের অর্থ অবস্থার বিশ্রামের অভাব। কল্পনার 

অবধির অভাবই অনবস্থা অর্থ।ং অনন্ত কল্পনা । দ্রব্য, গুণ ও কর্ম জাতির 

আশ্রয় হইলেও অনবস্থার জন্য জাতিকে জাতির অশশ্রয় বলিয়া স্বাকার বরা 

যায় না। ঘটত্ব জাতি পটত্ব জাতি এইরূপ অনুগত প্রতীতির অনুরোধে ঘটত্বাদি 
জাতি জাতিত্বনামক জাতির আশ্ররন বলিয়া স্বীকৃত হয় না, কাবণ উক্ত অনুগত- 

প্রতীতির অনুরোধে ঘটখাদ্ি জাতিতে ষদি জাতিত্ব ন।মক জাতির স্বীকার 

অনিবাধ্য হয়, তাহ! হইলে ঘটখাদি জাতি ইত্যাকাবক অনৃগত প্রতীতির মত 
জাতিত জাতি এইন্ূপ অনুগত প্রতীতির অনুরোধে ও জাতিত্বে জাতিত্বত্ব নামক 

জাতি স্বীকার করিতে হুয়। এইগাবে অনপ্ত জাতির কল্পনা করিতে হইবে । 

এই অনবস্থা বা অনন্ত জাতি কল্পনাজনিত দে'ষবশত;ঃ জাতিকে জাতির আশ্রয় 

বলিয়া স্বীকার কর! সম্ভব বা সঙ্গত হয় না। 

(৫) দূপহানি--রূপহানি শব্দের অর্থ পদার্থেব স্বরূপের হানি । বিশেষ- 
নামক পঞ্চম পদার্থে জাতির খাধক হয় শ্ববূপের হানি । বিশেষ পদার্থ অন্য ধর্ম 
ব্যতীতই নিজের অ'ধারের সহিত অন্যের ভেদসূ্টি কবে বলিয়া স্বতো ব্যাবর্তকত 

হইল বিশেষ পদার্থের স্বপ্ূপ বা লক্ষণ। এখন যদি বিশেষত্বকে জাতি বলিয়। 

স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বিশেষ পদার্থেব ম্বতোব্যাবর্তকত্বরূপ স্বরূপের 
হানি বা নিষ্প্রয়োজন হইয়া! উঠে। যেহেতু জাত্যাশ্রয় পদার্থ জাতির ছবারাই 
ভেদক হয় বা কোন জাতিমান্ পদার্থ স্বতোব্যাবৃত হয় ন। এইব্সপ নিয়ম আছে। 

এইজন্য বিশেষ পদার্থে বিশেষত্ব জাতি স্বীকৃত হয় না। 
(৬) অসম্বন্ধ--সম্বন্ধের অভাব । এখানে সম্বন্ধ শবের দ্বারা সমবায় 

সন্বন্ধই বোধিত হয়" প্রতিয়োগিতা-অনৃযোগিতা-অন্যতর সম্বন্ধে সমবায়সম্বদ্ধের 
অভাব ইহাই অসন্বন্ধশবের অর্থ। জাতি সমবায় সন্বন্ধেই থাকে অন্য সন্বদ্ধে 
থাকে না। অভাব পদার্থ কোথাও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না বা অভাবে কোন 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ২৫ 



পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। অতএব অভাব পদার্থ সমবায়ের প্রতিযোগী 

বা অনুষোগী হয় না। সমবায় সন্বন্ধের অভাববশতঃ অভাবত্ব জাতি বলিয়! 

স্বীকৃত হয়না । এইপ্ূপে সমবায়ত্ব ও জাতি বলিয়। স্বীকৃত হয় না। যেহেতু 

সমবায় সন্বন্ধও সমবায়ের প্রতিযোগী বা অনুষোগী হয় না । কারণ সমবায় 

কোথাও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না বা সমবায়ে কোন পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে 

থাকে না। স্ৃতরাং সমবায় সন্বন্ধের অভাব বশত£ই সমবায়ত্বরকে জাতি বলিয়। 
স্বীব!ব কর। যায় না। এইভ।বে উক্ত ছয়টি বন্ত জাতির বাধক হয় ॥ ৮॥ 

নহমিলা বা আলি: বীলাওত্বাদীলদবী | 
রল্মংনাবিক্র-আলিজ্তু ঘহানহলমীক্সল || 
্বারলক্লাল্ অহাদি ভানু জ্সাচ্ছাত্ত্হাদি ন। 

অলনা লিকর্ভ্সনুলিনিহীন: নবিন্ধীলিন: |॥৫০।। 

ঞাত পরই প্রকাৰ--পর। ও অপরা। পরা খিন্ন জ!তিকে অপরা জাতি 

বলে । দ্রবা, গুণ ও কনম্ম এই তিনটি পদার্থে অবশ্িত সত্ব! নামক জাতি কেবল 

পরা জাতি বলিয়। অঠিহিত হয় । আর দ্রব;ত্ব, পৃথিবীত্ব, গুণত্থ প্রভৃতি জাতি 

পরও অপরা উ৬য়বিধ জাতি বলিয়। কথিত হয়। যে জাতি ব্যাপক অর্থাং 

অধিক দেশবৃত্তি করে সেই জাতি পরা জ।তি বদ্িিয়। গণ্য হয় এবং যে জাতি 

বা/প্য অর্থ।ৎ অল্পদেশে বৃত্তি করে সেই জাতি অপর জাতি বলিয়। পরিগণিত 

হয়। যাহ অন্ত্য অর্থ।ৎ স্বয়ং নিত।-_-উংপত্তিবিনাশরহিত এবং সমবায় সম্বন্ধে 

নিত। দ্রব্যে থাকে, নৈর়ায়িকগণ কর্তৃক তাহাই বিশেষ নামক পদার্থ বলিয়। 

কীত্তিত হয় । নিতাদ্রব। অনন্ত বলিয়! বিশেষ অনন্ত। পৃথিবী, জল, তেজঃ ও 
বানু এই চারিটি ভ্রব্যের উৎপাদক পরমাণুসমূহ, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও 

মন এইগুপি নিত দ্রব্য । ইহাদের মধ্যে আকাশ, কাল ও দিকৃ এই তিনটি দ্রব্যে, 

তিনটি বিশেষ পদার্থ থাকে । কিন্তু পাথিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু 

অনন্ত এবং জীবাত্ম। ও মন অনন্ত, স্বৃতরাং বিশেষ ও অনন্ত । একটি বিশেষ পদার্থ 
একটি নিতাদ্রবে) থাকে, একাধিক নিতাদ্রব্যে থাকে না। নিত্যদ্রব্য মাঞ্জেই 

বিশেষ পদার্থ থাকে, অতএব বিশেষ পদার্থ অনন্ত ও নিত্য বলিয়। স্বীকার 

করিতে হইবে । বিশেষ ব্য।বৃত্তিপ্রতাতির কারণ হয় । "আমর প্রাত্যহিক 

জীননে ঘটপট প্রভৃতি বহু পদার্থের উপলব্ধি করিয়। থাকি । ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি 

ধর্মগুলির ভেদবশতঃ বা! ঘটাদিদ্রবা সমুহের অবয্লবগুলির ভেদবশতঃ ঘট হইতে 

৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



আর্ত করিয়। দ্বাপৃক পর্য্যন্ত সকল দ্রবোর পারম্পরিক ভেদ সিদ্ধ হয়। যদিও 

পাধিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর গুণগত তারতম্যই এ সকল 

পরমাণুর পরস্পর ভেদক হয়। তথাপি দুইটি পাধিব, ছুইটি জলীয়, ছুইটি 

তৈজস ও দুইটি বায়বীয় পরমাণুর ভেদমিদ্ধির জন্য বিশেষ নামক অতীন্ররিয় 

পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই বিশেষ পদার্থই পরমাপূদ্ঘয়ের 

ভেদস'ধক হয়। 

মনঃক্রিয়াতেও নিত্যদ্রব/বৃত্তি অনিত্যগ্চণ__জ্ঞান, সুখ, দুঃখাদি এবং শবে 

অতিব্যাপ্তি বারণের জ্ুহ/ নিত্যার্থক অন্য্যপদ বিশেষের লক্ষণে প্রদত্ত হইয়াছে । 

এবং ঘটত্বাদিতে ব্যভিচারবারণের জন্ত নিতাপদ সন্নিবিষট হইয়াছে । আর 

জ্ঞানত্বাপিতে অতিব্যাপ্তি নিরাকরণের জঙগ্ দ্রব্যপদ দেওয়' হইয়াছে এবং 

ঘটতৃ!দি কালিকপসন্বন্ধে নিত্য দব্য মহাঁকালে থাকে, অতএব ঘটতাদিতে অতি- 

ব্যাপ্তিবারণের জন্য সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি এইরূপ বুঝিতে হইবে । 

আক্মতে ব্যভিচার বারণেব জন্য বিশেষের লক্ষণে “নিত দ্বপ্নাবৃত্তি” এই 

বিশেষণ পদ নিবেশ করিতে হইবে । এবং গগনপরিমাণাদিতে অতিব্যাপ্তি 

নির।করণের জন্য “গুণক্ডিন্ন” এই বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে । তথাচ 

“অন্ত্যঃ নিত্য দ্রববৃতিঃ নিভ্যদ্বয়াবৃত্তিঃ গুণভিন্নে! লিশেষঃ” এঈজূপ লক্ষণ যদিও 

বলিতে হইবে, তথাপি সমবায়ে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য “নিত্য দ্রববৃত্তি”* এই 

কথ। না বলিয়1 “নিতা দব্যসমবেত” এপ পদ লক্ষণে নিবেশ করিয়া লক্ষণটি 

বলিতে হইবে ॥ ১--১০ ॥ 

রতয়হবাকীলি। ংহতলঘিক্ষহাগ্লিলঘংতনকণইহান্থলিলম্। অন্ত অধহায। 
অলাযা অনিকইহান্তিতান্ন হম! কহ্দহবীতজা ম্ানঘাঘা আলীলালনহমূ। 

দ্বিঘীআাহাদহ্বয়া ্যলাইহঘিক ইহান্তুলিনা এ।ঘকতন।লূ নবম, অন্াঃঘহাযাও- 

হাস্থতিতান্_ ভডাত্যংল্বাহ্নেত্রল্ | অখা নন ঘজ্াাযবলানহান্নঅলনিত ভুদূ ॥ৎ॥ 

নিহীর্ম লিভঘযলি--আঅল্তম হলি । জন্বী অনজানি অল হলি অঅ: । যহ্দহ্থাযা 

নিহীমীলাব্বীত্বখ্: | ঘত্রান্থীনা প্রঅক্ষ-যঘাল্বালা লব্নযনমীহানূ নহজ্ৰেং লহ, 
ঘহমাছুলা ঘহ্্ঘক লহ্কী নিহীন হত। অন্ত হম হন ভ্যালু: । বল আল 

লিহীম্বাল্তীহাইহ্বা লাব্বীব্অশ্বঃ ॥৭০। 

যেজাতি অধিকদেশে বৃত্তি করে অর্থাং অনেক আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে 

বিরাজ করে, তাহাকে পরাজাতি বলে । আর যে জাতি অল্পদেশে বৃত্তি করে 

অর্থাং অপেক্ষাকৃত অল্প আশ্রয়ে সমবায় সন্বন্ধে থাকে তাহাকে অপরা জাতি 

প্রত্যক্ষখণ্ডম ২ 



বলে। সত্তা অন্য সকল জাতি অপেক্ষা অধিক আশ্রয়ে বিদ্যমান বলিয়। 

সত্তা কেবল পরাজাতি বলিয়া অভিহিত হয়। অর্থাৎ সত। জাতি অন্য কোন 

জাতি অপেক্ষা ন্যুনদেশরৃতি নয় এবং কোন জাতির ব্যাপ্য নয় বলিয়। সতা 

কেবল পরাজাতি বলিয়৷ গণ্য হয়। অন্য সকল জাতি সতাজাতি অপেক্ষ। 

অল্প আশ্রয়ে থাকে বলিয় তাহাদিগকে অপর! জাতি বল] হয় অর্থাং ষে সকল 

জাতি অন্য জাতির ব্যাপক নয়-_-তদপেক্ষ! অধিক দেশবৃত্তি নয় তাহ।র1 অপর] 

জাতি বলিয়া কথিত তয় । আর যে জাতি কোন জাতির ব্যাপক অর্থাং অধিক 

আশ্রয়ে বৃত্তি করে এবং কোন জাতির ব্যাপ্যও হয় অর্থাং তদপেক্ষ! অল্প দেশে 

বা! আশ্রয়ে বৃত্তি করে সেই জাতি পরা ও অপরা বলিয়! কথিত হৃয় । যেমন 

দ্রব্যত্বাদিজাতি পৃথিবীত্বাদিজাতি অপেক্ষা অধিক দেশে বৃত্তি করে 

বলিয়! পৃথিবীত্বাদি জাতির ব্যাপক হেতু দ্রব্ত্বাদি জাতি পরাজাতি বলিয়। 

গণ্য হইল, আবার দ্রব্যত্ব।দি জাতি সত। জাতি অপেক্ষা অল্পদেশে বৃত্তি করে 

বলিয়া সত্তাজাতির ব্যাপ্য হেতু দ্রব্ত্বাদি জাতি অপরা জাতি বলিয়াও 

পরিগণিত হয়। দ্রব্যত্বাদি জাতি আপেক্ষিক পরা ও অপর। এই ছই প্রকার 

জ্ঞাতি হয় বলিয়া আপেক্ষিক পরত্ব ও অপরত্ব এই ধর্মদ্বয়ের একত্র বা 

একাধিকরণে মিলিত ১ওয়ায় উতয় ধন্ম অবিরুদ্ধ অর্থাং পরস্পর বিরুদ্ধ নহে বা 

ব্যধিকরণ নতে ॥৯।॥ 

পঞ্চম বিশেষ পদার্থ নিরপপ করিতেছেন-_-“অন্ত/” ইত্যাদি গ্রন্থ ঘর] 

অন্তে অবসানে মহাপ্রলয়কালে থাকে বলিয়া বিশেষ পদার্থ অন্ত্য অর্থাং 

নিত্য বলিয়৷ গণ্য হইয়াছে । যাহা অপেক্ষা কেন বিশেষ অর্থাং ইতরের 

ব্যাবর্তক বা! ভেদক ধর্ম নাই, নিজেই ব্যাবর্তক বা একমাত্র বিশেষই ভেদক 

তাহাই অস্ত্যপদের নিষ্ষ্টার্থ। ঘটাদি হইতে আরম্ভ করিয়! দ্াগ্রুকপধ্যস্ত 

সঞ্ল দ্রব্ঃর স্ব-স্বঅবয়বের ভেদবশতঃ পারস্পরিক ভেদসিদ্ধ হয়, যেহেতু 

সর্বত্র দ্রব্যের ভেদসিদ্ধির প্রতি সেই সেই দ্রবে)র অবয়বভেদ কারণ হয়। 

পাধিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় নিরবয়ব পরমাণুসমূহের পরস্পর ডেদক 

বিশেষ নামক পঞ্চম পদার্থই হইয়। থাকে । কিন্তু সেই বিশেষ পদার্থ স্বতঃই 

ব্যাবৃত্ত অর্থাং ভিন্ন । বিশেষে কোন ভেদক ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না । এই 

নিমিত্ত একটি বিশেষে অন্ত বিশেষের ডেদের অনুমিতি বিশেষ ভিন্ন কোন 

'হেতুর দ্বার। হয় না-_ইহাই হইল স্বতোব্যাবৃতত্বের অর্থ । অতএব বিশেষ নিজের 

আশ্রয়ীভূত নিতাদ্রব্যটিকে সঙ্গাতীয় অন্ত নিত্যদ্রব্য হইতে ব্যাৰৃত করিয়। সঙ্গে 

-২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সঙ্গে অস্ত্য নিত্যদ্রব্যে অবস্থিত বিশেষ হইতে নিজকেও ব্যাবৃত্ত করে। এই 

নিমিত্ত সেখানে আর অন্য ভেদক ধর্মের অপেক্ষ। ব' প্রয়োজন করে না। ইহাই 

অন্ত্যপদের ভাবার্থ। 

“ক পরমাণু “খ” পরমাণু হইতে ভিন্ন, যেহেতু “ক” পরমাগুতে এমন 

একটি বিশেষ পদার্থ আছে, যাহা “খ” পরমাণুতে নাই। সেই বিশেষ পদার্থ 

স্বতোব্যাবৃত্ত অর্থাং যাহ ধশ্মাস্তরকে দ্বার না করিয়। নিজেই স্ব-আধারকে অন্ত 

আধার হইতে পৃথক করিয়া! থাকে । স্ৃতরাং সেখানে আর বিশেষান্তরের 

অপেক্ষা বা প্রয়োজন নাই । যখন চরম ভেদকের নাম বিশেষ পদার্থ । তখন 

উহাকে স্বতোব্যাবৃত বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে । আর যদি উহা! বিশেষ 

পদার্থ স্বতোব্যাবৃত্তরূপে স্বীকৃত ন! হয়, অর্থাং বিশেষ পদার্থ সমূহ অন্যভেদক 

ধর্ম দ্বাৰা পরস্পর ব্যাবৃত্ত বা ভিন্ন হয়, তাহ! হইলে যে ভেদক ধর্ম দ্বারা বিশেষ 

পদার্থ সমূহের পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধ হয়, সেই ০শদক ধর্ম দ্বারাই পাথিব, 

জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় নিরবয়ব পরমাণু সমৃহেরও পারস্পরিক ভেদ- 

সিদ্ধ হইতে পারে । অতএব বিশেষ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত 

হয় না। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিলেন-_বিশেষ পদার্থ স্থতো ব্যারৃত। অতএব 

সেখানে আর অন্যভেদক ধর্মের অপেক্ষা বা আবশ্যকত' নাই, ইহাই 

অস্তযপদের নিগুঢার্থ ॥ ১০ ॥ 

অনাহীলা লাকা রন মৃতকচ্মতী: 
বীঘু আানিহন্ন অচল: অলনাম: সক্গীজিল: 1২) 

ষষ্ঠ পদার্থ সমবায়ের কথ। বা পরিচয় গ্রন্থকার বলিতেছেন-_“ঘটাদীনামি” 

ত্যাি গ্রন্থঘ্বারা। সমবায় একটি অসাধারণ পদার্থ, যেহেতু সমবায় স্বীকৃত না 

হইলে কাধ্য-কারণভাব, আত্মারদিনিত্য দ্রব্যের নিত্যত্ব উপপাদিত হইতে পারে 

না। সমবায় এক ও নিত্য। অবয়ব-অবর়বী, গুণ গুণী, ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্, 

জাতি-ব্যক্তি, বিশেষ-নিত্যদ্রব্য, এই সকল ুগ্মপদার্থের বা এই সকল অযুতসিদ্ধ 

পদার্থের সম্বন্ধ সমবায় বলিয়া! কথিত । ইহাই হইল সমবায়ের পরিচয় । ব্যক্তি 

শবের দ্বারা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম বোধিত হয় | সমবায়ের উৎপতি ও বিনাশ নাই 

বলিয়া সমবায় নিত্য সম্বন্ধ । নিত্য পদার্থ বিশেষ, পরমাণু প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যে 

সমবায় সম্বন্ধে থাকে | সুতরাং এখানে প্রতিযোগী ও অনুষোগী পদার্থ নিত্য 

বলজিয়! উহাদের সমবায় রূপ সম্বন্ধেরও উৎপত্তি বিনাশ ন৷ থাকায় নিত্য পদার্থ 
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বলিয়। গণ্য হয়। বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__কপালাদিতে ঘটাদির, দ্রব)সমূছে গুপ 

ও কর্মের, দ্রব্য, গুণ ও কন্মে জাতির এবং চকার দ্বারা-_নিত্য দ্রব্যে বিশেষের 

যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় কহে । এই কারিকাটি সমবায় সম্বন্ধের পরিচায়ক, 

কিন্ত লক্ষণ নহে । সমবায়ের লক্ষণ-__সন্বন্ধিভিন্নতেসতি নিত্যত্বে সতি সন্বস্থত্বম্ । 

যে পদার্থটি স্বয়ং সম্বন্ধ এবং স্বকীয় প্রতিযোগী ও অনৃযোগী হইতে ভিন্ন ও নিত্য 

সেই পদার্থ সমবায় বলিয়। অভিহিত হয়। স্বরূপ সম্বন্ধ কখন প্রতিযোগীর 

স্বরূপ হয়, কখন বা অনুযোগীর স্বরূপ হয়। কিন্ত সযোগ বা সমব।য় নিজ নিজ 

প্রতিযোগী ও অনুযোগী হইতে তিন্ন পদার্থ হয় । ঘটের অবয়নকে কপাল বলে 
এবং কপালের অবয়বকে কপ।লিক! বলে । কপালদ্য়সংযোগে ঘট উৎপন্ন 

হয়। কপালিকাদ্বয়সংযোগে কপাল উৎপন্ন হয়। সমবায়ের আশ্রয় ভিন্ন 

ভিন্ন হইলেও সমবায় ভিন্ন ভিন্ন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ঘটে থাকিলেও ঘটত্ব 

যেমন এক হয়, বিভিন্ন অধিকরণে থাকিলেও সমবায় সেইরূপ এক হয়। ঘট 

বিভিন্ন হইলেও ঘটত্বের হেদব্যবহার হয় না। কিন্তু সমবায় এক হইলেও উক্ত 

অযুতসিদ্ধ পদার্থের ভেদে সমবায়ের ভেদব্যবহার হয় । সমবায় সম্বন্ধ এক ও 

নিতা। উক্ত 9াঁচটি মৃগ্ পদার্থকে বৈশেষিকীচাধ্য অনুতণিদ্ধ বলে । কোন্ 
€কোন্ পদার্থ সমবায়ের প্রতিযোগী ও অনুযে।গী এই বিষয় ক।রিকায় প্রদশিত 
হইয়াছে । উহা লক্ষণ নুহ। যেহেতু ঘট।দি কালিকসম্বন্ধে ক্পাল'দিতে থাকে 

বলিনা বালিকসম্বন্ধে সণবায়লক্ষণের অতিবাপ্তির আপত্তি হইত ॥ ১১ ॥ 

অলম্রাভ্হাতনি ঘন্তাতীবামিলি।  আন্রমনানধযনিলীআলিল্ঙ্নকশীযু'্যা মুখালী: 

দিঘা-চ্িবাললীবিহিতব-নিহীন্শীহন্ন অ: অনন্ত ল জলনায: । অমলনাধ লিব্স- 

অকন্ন-্ঘত্লমূ। লস সনাতন্- ঘুঘঙ্ষিয়াহি পিহাচভ্জজিলিহীম্-বিহীচ্য- ঝকল্নানমযা 
বিহাড্তন্ভিতলাহ্, হ্তভীদ্ুহম হলি নি!হাচত্বুভতিনহিব্তন্তুলানম্। ঘেবিন যাবা হিলাখানু 

অললাযঘিভি: | ল ন্ব হত্রকনতন্রল্টীন লিজুবাঘনলখান্নক না, অলল্লফনফঘালা 

বজল্ধতলল্তজ্বলি বাতা ভাঘনাইক্-বললাযভিভি: | ল ন্ম অললাঘভ্যকতন ঘাহী 
ভননীবতিসঘন্জ:, তল জনবমন্তামন্ত্ডঘি হদামাত।নু। লন্্রললানহ্আাঘি হাজ্জ 
অ্বন্রল্মান্লং ভিতীতিলি আক্ঘমূ, লহ দিদি মূল ঘভ্যানযনানল্লংনণঘি ঘভাাত- 

ঝুতিসবক্লাহ. ) ঘহাব্নানহজ লস ঘংলানু, নহ্জ নন লিব্যততানু। আল্যা উহযালইডদি 

বনু সলীলিন ভযাল্) শহাচ্তণ্য নন তল অতবানু। নল তত ঘট নাকংজেলাব্হাঘা হযান- 

ভস ন্জরলান্স শাবি: | মহিত্তফপানিকযতন তত আনল্লানী হা্জযন্ককন বহন 
বীহত্রনূ | হৃতস্্ লঘনৃক্ঞাতীন লহ এুনভাহিক নুভহ্নানালাঁ অঙমল্ত: ৭২) 
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গ্রন্থকার সমবায় দেখাইতেছেন--“ঘটাদি" ইতাদি গ্রন্থ দ্বারা । অবয়ব ও 

অবয়বীর অর্থাংঘটা দির কপাল প্রভৃতিতে,দ্বাপূকের অণৃতে, এসরেপুর দ্বযণুকে, 

জাতির ব্যক্তিতে অর্থাং দ্রবা, গুণ ও কর্মে, গুণেব গুণবিশিষ্টদ্রব্যে, ক্রিয়ার 

ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্যে ও বিশেষের নিত্যদ্রব্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ সমব।ন 

বলিয়া অভিহিত হয়। এইটি সমবায়ের লক্ষণ নহে, কিন্তু সমবাষের পরিচ।য়ক 

অর্থাং কোন্ কোন্ পদার্থ সমবায়ের প্রতিযোগী ও অনুষে।গী তাহারই পরিচয় 

প্রদণিত তইযর়াছে। গ্ায়বৈশেষিকদর্শনে সমবায় একটি অসাধ।রণ পদার্থ । 

সমবায় সম্বন্ধ স্বীকৃত না হইলে তন্ত-পট প্রভৃতি স্থলে কাধ্য-কাঁরণঙাঁবও আত্।দি 

দ্রব্য সমূহের নিত্যত্ব সম্বংপাদিত হয় না। পমবায় এক এবং নিত্যসন্বন্ধ ও 

পূর্ববকথিত পাঁচটি মুগ্মপদার্থরূপ অধুতসিদ্ধ পদার্থে "কে । উৎপত্তি বিনাশ- 

রহিত পদর্থ নিত্য বলিযর়। কথিত । নিতাসম্বন্ধই সমবাষ । “নিত্য” এই অংশ 

না বলিলে সংযোগাদি সম্বন্ধে অতিব)াপ্তি হয় । কিন্তু “নিত্যত্বেসতি” এই 

অংশ সমবায়-লক্ষণে নিবিষ্ট করায় সংষোগাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না, যেহেতু 

সংযে।গাদি নিত্য সম্বন্ধ নহে । “সম্বন্ধত্র” এই অংশ নিবেশ না ক্র্িলে আম্ম। 

প্রভৃতি নিত্যপদার্থে অতিব্যাপ্তি হয়, কিন্তু উঞ্জ অ"শ নিবেশ করিলে অর 

াত্মাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না, কারণ আত্মাদি পদখর্থ নিত্য হইলেও সম্বন্ধ 

স্বরূপ নহে। “নিত্যতেসতি সম্বন্ধন্ সমবায়ত্বং” এরুপ সমবায়ের লক্ষণ কবিলে 

দ্রব্ত্বাভাবাদির স্বাত্মক্রূপ সন্বঞ্জে অতিব॥াপ্তি হয় । এই অতিবাণ্ডতি বারণের 

নিমিত্ত “সম্বন্ধিভিন্নতে সতি নিতাত্ডে সতি সম্থন্ধঃং সমবায়ত্বম্” এক্প লক্ষণ 

ধলিতে হইবে । যে পদার্থট স্বয়ং সম্বন্ধ এব* সম্বন্ধ অর্থাৎ সন্বন্ধের অনুষোগী 
ও প্রতিযোগী হইতে ঠিন্ন ও নিত। তাহাই সমবার বলিয়া অভিহিত ভম্ব। 

দ্রব্যত্বাভাবাদি পদার্থ সন্বন্কী বলিয়! উহাতে অর অভিবাপ্তি হইল না। সম্বন্ধ- 

মাত্ডেরই অনুযোগী ও প্রতিযোগী থাকে । স্বরূপসন্বন্ধেরও অনুষোগী, 
প্রতিযোগী আছে। কিন্তু স্বরূপ সম্বন্ধে, সংযোগ ও সমবায় সম্বন্ধ £ইতে কিছু 

বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেহেতু সংযোগ ও সমবায় সন্বন্ধের 

অন্ুযোগী এবং প্রতিযোগী থাকিলেও সংযোগ ও সমবায় সম্বঞ্চ নিজ নিজ 
অনুযোগী ও প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন পদার্থ । কিন্ত স্বরূপ সম্বন্ধ তাহার 

অনুযোগী ব৷ প্রতিযোন্গী হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, যেহেতু স্বরূপসম্বদ্ধ কোনস্থানে 
নিজের প্রতিযোগী স্বরূপ হয়, কোন স্থলে বা তাহার অনুযোগী স্বব্ধপ হয়। 

'যেমন আকাশে রূপাভাব স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে । এখানে স্বর্পদন্দ্ধের অনৃযোগী 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৩৯ 



আকাশ এবং প্রতিযোগী হইল রূপাভাব। এখানে স্বরূপসন্থন্ধ অনুযোগীর 
স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। সেইভাবে স্বরূপ সম্বন্ধ গ্রতিযোগীর স্বরূপ বলিয়াও 

অভিহিত হয় । যেখানে স্বরূপ সম্থন্ধের অনুযোঁগী ও প্রতিযোগী নিত্য পদার্থ, 
সেই স্থানে স্বরূপ সম্বন্ধও নিত্য বলিয়] গণ্য হইবে । অতএব “সন্বদ্ধিভিন্নত্বেসতি” 

এই বিশেষণাংশদ্বার স্বরূপ সম্বন্ধে সমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবারিত হইল । 

যেহেতৃ স্বরূপসন্বন্ধ স্থলবিশেষে নিত্য হইলেও সন্বন্ধী অর্থাৎ প্রতিযোগীও 

অনুযোগী হইতে ভিন্ন নহে। সংযোগ দ্রব্যদ্বয়নিষ্ঠ এবং দ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থে 
থাকে না। আর সমবায় সম্বন্ধ পূর্বেবাক্ত পাঁচটি অমুতসিদ্ধ পদার্থ হইতে 

অতিরিক্ত পদার্থে থাকে না। 

বৈশেষিকগণ বলেন--সমবায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা গৃহীত হয় না, যেহেতু 

সমবায় এক, স্বৃতর।ং সমবায়ের প্রত্যক্ষ হইলে তাহার অনুষোগী ও প্রতিযোগী 

সকল পদার্থের প্রত্যক্ষ হওয়া! উচিত। কিন্তু যেখানে সমবায়ের অনুযোগী ও 

প্রতিযোগী অতীন্দ্রিয় পদার্থ, সেইস্থানে তাহাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হওয়ায় 
তদ্বৃত্তি সমবায়েরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, এই নিমিত বৈশেষিকগণ অনুমান 

প্রমাণের দ্বারা সমবায়সিদ্ধি করিতেছেন-_“তত্রপ্রমাণস্ত” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার] । 

রূপবান্ ঘট, ক্রিয়াবান্ ঘট ইত্যাদি বিশিষ্ট জ্ঞানে বিশেষণ, বিশেষ্য ও সম্বন্ধ 

বিষয় হইয়। থাকে, যেহেতু উহ্না বিশিষ্ট বুদ্ধি, ষেমন “দস্তী পুরুষ” ইহা একটি 

বিশিষ্ট বুদ্ধি অর্থাৎ দণ্ডবিশিষ্ট পুরুষের বুদ্ধি ব৷ প্রত্যয়, অতএব ইহা! বিশিষ্ট- 
রুদ্ধি। এই বিশিষবৃদ্ধিস্থলে যেমন বিশেষণ দণ্ড ও বিশেম্ত পুরুষ বিষয় 
হইয়াছে, সেইরূপ দণ্ড ও পুরুষের সন্বন্ধ ও উক্ত বিশিষ জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে । 

যদি দণ্ডের সহিত পুরুষের কোন সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে পুরুষকে দণ্তী 
বা দণ্ডবান্ এরূপ বলিতে পার যাইত না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে 

যেখানে যেখানে বিশিষ্ট রুদ্ধি আছে সেই সেই স্থানে বিশেষণ, বিশেষ্য ও 

সম্বন্ধের ভান হয় । সুতরাং দণ্তী পুরুষ এই বিশিষ্টবুদ্ধির মত গুণবান্ বা রূপবান্ 

ঘট এই বিশিষ্ট বুদ্ধিতেও বিশেষণ, বিশেষ্য ও সম্বন্ধ বিষয় হইয়াছে । এই 
অনুমানের দ্বারা সংষোগাদির বাধহেতু সমবায় সিদ্ধ হইল অর্থাং উক্ত বিশিষ্ট 
জ্ঞানে গুণ বা রূপ বিশেষণ ও ঘটবিশেষ্ত হইয়াছে, কিন্ত অপেক্ষিতসম্বন্ধ বিশেষটি 

ংযোগাদি হইতে পারে না। যেহেতু সংযোগ হইল দ্রব্যছয়নিষ্ঠ পদার্থ, আর 
গুণবান্ বা রূপবান ঘট এই প্রতীতিতে সংযোগসন্বন্ধ বিষয় হইতে পারে ন!। 

অবয়ব-অবয়বী ইত্যাদি অধুতসিদ্ধ পদার্থের সংযোগ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে 
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সংযোগকে গুণ, কর্ম, জাতি ও বিশেষ পদার্ধবৃত্তি বলিয়। স্বীকার করিতে হয় । 

কিন্ত সংযোগ হইল গুণ পদার্থ, স্বৃতরাং সংযোগ দ্রব্যভিন্ে থাকে না। উক্ত 

স্থলে বিশেষণীভূত রূপ গুণপদার্থ, বিশেষ্তীভূত ঘট দ্রব্য পদার্থ, স্ৃতরাং উহাদের 
সম্বন্ধ সংযোগ হইতে পারে না, সন্বন্ধান্তর কল্পন। করিতে হইবে, সেই কল্পিত 

সম্বন্ধ হইল সমবায় । 

এখন স্বরূপবাদী আশঙ্কা করিতেছেন--“নচ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । যদি 

বল বূপবান্ ঘট ইত্যাদি স্থলে সমবায় স্বীকার ন]৷ করিয়] স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার 

করিলে উক্ত অনুমানের দ্বারা অবয়ব-অবয়বী, গুণ-গুণী প্রভৃতি স্থলে বিশেষ 

সম্বন্ধ সমবায় সিদ্ধ বা স্বীকৃত ন] হ্ইয়। প্রতিবাদী কর্তৃক স্বীক্কৃত স্বরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ 

ইওয়ায় উহার নিকট সিদ্ধ সাধন হয়, যেহেতু তাহাদের মতে “রূপবান্ ঘট” 

প্রভৃতি স্থলে স্বরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ এবং সমবায় সাধনে প্রবৃত্ত নৈয়ায়িক সমবায় 

সাধন ন। করিয়! স্বরূপ সম্বন্ধের সিদ্ধি হওয়ায় অর্থান্তর সাধিত হইল । সুতরাং 

সিদ্ধসাধন ও অর্থাস্তরসাধন এই উভয়ই দোষের মধ্যে পরিগণিত । এপ শঙ্কা 

করিতে পার না। কারণ সমবায় স্বীকার না করিয়। যদি স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার 

করা যায়, তাহ। হইলে “রূপবান্ ঘট” ইত্যাদি স্থলে ঘটই রূপের সম্বন্ধ, রূপবান্ 

পট এখানে পটই রূপের সম্বন্ধ এইরূপ বিভিন্ন স্থানে ঘটপট প্রভৃতি স্থলে অনেক 

স্বরূপ সন্বন্ধের কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকারে গৌরব দোষ 
উৎপন্ন হয় । অতএব অনেক স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়! লাঘববশতঃ এক 

সমবায় স্বীকার করাই উচিত বা সঙ্গত । এইভাবে সমবায় সিদ্ধ হইল । তস্ত 

পটের প্রতি কারণ এবং পট হইল তস্তর কাধ্য । এরূপ কাধ্য-কারণভাব অবশ্যই 

স্বীকার করিতে হয়, অন্যথায় অসম্ভব দোষ হয়। অতএব বলিতে হইবে-_ 

যেখানে যেখানে সমবায় সম্বন্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয়, সেই সেই স্থানে দ্রব্য 

তাদাত্ময সম্বন্ধে কারণ হয়, কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য এবং কার্যযতা- 

বচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল সমবায় । এইভাবে জন্যভাবপদার্থের উৎপতি বিষয়ে 

কাধ্যতাবচ্ছেদকরূপেও সমবায়ের সিদ্ধি হয়। 

যদি বল সমবায় এক বলিম্না স্বীকৃত হইলে বায়ুতে রূপবত্বাবৃদ্ধির অর্থ।ং 

বায় রূপবান্ ইত্যাকারক বুদ্ধির উদয়ের আপতি হয়। কারণ বায়ুর গুণ হইল 

স্পর্শ, বামুতে স্পর্শ সমবায় সম্বন্ধে থাকে । সমবায় এক বলিয়া স্পর্শের সমবায় 
আর রূপের সমবায় একই বস্ত বা অনতিরিক্ত পদার্থ । বাম়ুতে সমবায় সম্বন্ধ 

থাকায় সন্বন্ধী রূপও সেখানে থাকিবে । “সম্বন্ধসত্তে সম্বন্ধিসত্বী” এই ব্যাপ্তি বা 
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নিয়মবশতঃ। কিন্ত বায়ুতে সমবায় থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে বাম়ুতে রূপ নাই। 
এবূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু রূপের সম্বন্ধ কেবল সমবায় নহে, 

কিন্ত রূপনিরূপিতত্ববিশিষ্সমবায় হইল রূপের সম্বন্ধ । বাম়ুতে রূপসমবায় 
থাঁকিলেও রূপ না থাকায় রূপনিরূপিতত্ববিশিষ্টসমবায় বাস্ুতে নাই। যদি 
বল বিশিষ্ট ও শুদ্ধ অনতিরিক্ত পদার্থহেতু বায়ুতে পুনঃ অতিব্যাপ্তি হয়। 

ইহাও বলিতে পার না। কারণ স্বনিরূপিতত্ববিশিষ্টসমবায়নিরূপিতাধিকরণতা৷ 

অথবা রবূপপ্রতিযোগিকসমবায়নিরপিতাধিকরণতা হুইল রূপের সন্বন্ধ। 

বায়ুতে রূপ না থাকায় উক্ত সন্বন্ধও বাম়ুতে থাকে না। অতএব বায়ু রূপবান্ 

ইত্যাকারক বিশিষ্টবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয় না । স্বপদের দ্বার! রূপ গৃহীত হইবে । 
যদি বল অনুমানের দ্বারা সমবা/য়সম্বন্ধ সিদ্ধ বা স্বীকৃত হইলে তাদৃশ- 

অনুমানের দ্বারা অভাবেরও বৈশিষ্ট্যনামক সম্বন্ধাত্তর সিদ্ধ বা স্বীকৃত হউক 
অর্থাং “ঘটাভাববদ্ ভূতল” ইত্যাদি স্থলে ঘটাভাবের যে স্বরূপ সম্বদ্ধের বোধ 

হয়, সেই সম্বন্ধটিও তাহার অনুযোগী বা প্রতিযোগী পদার্থ হইতে ভিন্ন- 

পদার্থীত্তর বলিয়া স্বীকৃত হউক । এক্প বলিতে পার ন1। 

কারণ অভাবের বৈশিষ্ট্য নামক সন্বন্ধান্তরটি নিত্য বলিয়। স্বীকৃত হইলে 

ভূতলে ঘটানয়নের পরও “ভূতল ঘট।ভাববং” ইত্যাকারকপ্রতীতির আপত্তি 
তইবে। যেতেতৃ ঘটাভা'বও উহার উক্ত সম্বন্ধ উভয়ই নিত্যপদার্থহেতু ঘটবিশিষ্ট 

ভূতলেও ঘট।ভাব থাকে । অন্যথা অর্থাৎ ঘটাভাব অনিত্য পদার্থ বলিয়। স্বীকৃত 

হইলে দেশান্তরেও ঘটাভাবের প্রতীতি ব' প্রত্যয় হইত না। আর বৈশিষ্ট্য 

সম্বন্ধ ও তাহার সম্বন্ধী ঘটাভাব উভয়ই নিত/বশতঃ ঘটবিশিষ্ট ভূতলেও তাহারা 

বিদ্যমান থাকে । অতএব ঘটানয়নের পর ও বা ঘটবিশিষ্ট ভূতলেও ঘটাভাবের 

প্রতীতির উদয় হয় । 

এখন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধের নিত্যতাবাদী সমবায়ের নিত;তাবাদীর প্রতি কটাক্ষ 

করিয়। বলিতেছেন--তোমার মতে সমবায় নিত্যসন্বন্ধ হইলে যখন শ্যাম ঘট 

পাকের দ্বারা রক্তবর্ণ হয়, তখন সমবায়ের নিত্যতাঁবশতঃ সেখানে শ্যাঁমরূপের 

সমবায় আছে একথা স্বীকার করিতে হইবে, স্বৃতরাং শ্যাম ঘটের পাকের দ্বারা 

উৎপন্ন রক্তদশাতে “অয়ং ঘটঃ শ্যাঁমবর্ণ১” ইত্যাকারক প্রতীতির উদয় হউক। 
এই আপত্তির উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_“মম তু মতে” ইত্যাদি গ্রন্থ । কিন্তু 

আমার মতে শ্যামবর্ণ ঘট যখন পাকের ছারা রক্তবর্ণ হয়, তখন ঘটে শ্যামরূপ 

বিনষ্ট হওয়ায় ঘটে সমবায় থাকিলেও শ্যামরূপ-প্রতিষোগিকসমবায় নিরূপিতা- 
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ধিকরণত। শ্যাম ঘটে না থাকায় “অয়ং ঘটঃ শ্যামবর্ণঃ” ইত্যাকারক প্রতীতি 

উৎপন্ন হয় ন1। 

আর অভাবের স্বরূপ সম্বন্ধ পরিত্যাগ বা অস্বীকার করিয়। বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধ- 

রূপ যে পদার্থান্তর স্বীকার কর! হইয়াছে, সেই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধ অনিত্য হইলে 

অনন্তবৈশিষ্ট্য কল্পন দ্বারা তোমারই গৌরব দোষ হয়। অতএব অভাবের 

স্বরূপসন্বন্ধপরিহার করিয় বৈশিষ্ট্য সন্বন্ধরূপ পদার্থান্তর স্বীকার করা সঙ্গত 

নতে। 

এইরূপে তত্তংকালীন অর্থাৎ ঘটাভাববিশিষ্ট ভূতল এইরূপ জ্ঞানকালীন যে 

ভূঁতলে যে যে অভাবের জ্ঞান বা প্রতাতি হয়, সেই জ্ঞানকালীন সেই ভূতলই 
সেই সেই অভাবের ( অভাব সাধারণের নহে ) সন্বন্ধ। অতএব ঘটাভাবজ্ঞ1ন- 

কালীন ভূতলরূপ স্বরূপ সম্বন্ধ না থাকায় ঘটবিশিষ্ট ভূতলে ঘটাভাব থাকিলেও 

উহার প্রতীতি বা জ্ঞ/ন হয় না। এই নিমিত্ত ঘটাভাবজ্ঞানকালীন ভূতল- 
স্বরূপই ঘট[ভাবের সম্বন্ধ বলিয়। স্বীকৃত বা কল্পিত হয়। অতএব অভাবের 

সম্বন্ধ কেবল স্বরূপ নহে কিন্তু স্বরূপবিশেষ অর্থাং কোন বিশেষ অভাবের 

( অভাব সাধারণের নহে ) জ্ঞানকালীন সেই অভাবের ক্ষণ ও অনুষোগী এই 
উভয়ই সেই অভাবের সম্বন্ধ । সন্বন্ধটি প্রতিযোগী বা অনুযোগীর স্বরূপ হইলেই 

উহাকে স্বরূপ সম্বন্ধ বলে । এই ভাবে স্বরূপ সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে ॥১১॥ 

জম্লানভুল্রিনা অযাল্দীল্সামানসীল: | 
সাবামানহবা ভনলী5্যআল্বামান হন ল ।হ॥ 
হর্ন ঈনিচ্সলাঘল: অজগালান হজ্সব। 
অঘালালণি জাছজ্' জঅংনাহিক মুর ।118।। 

দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থের স্বরূপ বা পরিচয় প্রতিপাদন করার পর গ্রস্থ- 

ক।র অভাব নামক সপ্তম পদার্থের স্বরূপ ও বিভাগের কথা বলিতেছেন । 

প্রতিযোগীর অস্তিত্সাধক প্রমাণই তদভাবেরও সাধক হয়। ব্যঞ্জন বর্ণ 

যেমন স্বরবর্ণের সাহাষ্য ব্যতীত উচ্চারিত হইতে পারে না, সেইরূপ অভাব 

পদার্থ জন্যভাবপদার্ধের সাহাধ্য ব্যতিরেকে বোধিত হইতে পারে না । অতএব 

যে জন্তভাবপদার্থট অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়, সেইজন্যভাবপদার্থাটি 

প্রতিযোগী বলিয়া অভিহিত হয়। প্রতিযোগী যে প্রমাণের দ্বারা পরিজ্ঞাত 

হয়, অভাবও সেই প্রমাণের দ্বার! গৃহীত বা জ্ঞাত হয়। পট।দি চক্ষুরিজ্ভ্িয়ের 
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ঘ্ার! গৃহীত হয় বলিয় পটাদির অভাবও চক্ষরিক্রিয়ের দ্বারা পরিগৃহীত হয় । 
এবং আত্মাদি চক্ষুরিন্্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না বলিয়! আত্মার্দির অভাব ও 

চক্ষরিত্্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না। সৃতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে-_ 
প্রতিষোগীর অস্তিত্বসাধক প্রমাণই তদভাবেরও সাধক হয় । অভাবের লক্ষণ-_ 

“ভাবতিন্নত্ম অভাবত্বম্” । অর্থাং জন্যভাবভিন্ন পদার্থই অভাব পদার্থ বলিয়! 
অভিহিত হয়। 

অভাব দুই প্রকার-_-সংসর্গাভাব ও অন্যোন্ণাভাব। সংসৃজ্যতে একং বস্ত 

অন্যবস্তনা আশ্রীয়তে যেন স সংসর্গঃ অর্থাং যাহার দ্বার। একট বস্ত অন্য বস্তর 

আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাকে সংসর্গ অর্থাং সম্বন্ধ বলে । যথা সংযোগ সমবায় 

প্রভৃতি সংসর্গ বা সম্বন্ধ । এই সকল সম্বন্ধের দ্বারাই একটি পদার্থ অন্য পদার্থের 

আশ্রয় হয় । যেমন ভূতলাদি সংযোগ সম্বন্ধের দ্বারাই ঘটাদির আশ্রয় বা 

অধিকরণ হয়। এরূপ সর্বত্রই বুঝিতে হইবে। যে অভাব নিজের 
প্রতিযোগীর সংসর্গের- সম্বন্ধের বিরোধী হয় সেই অভাবকে সংসর্গাভাব বলে । 

এইজন্য এই সংসর্গাভাব যেখানে থাকে, সেখানে এই অভাবের প্রতিযোগীর 

ংসর্গ থাকে না। প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব এই তিনটি অভাবই 

স্বস্বপ্রতিযোগীর সংসর্গের বিরোধী বলিয়! উহাদিগকে সংসর্গাভাব বলা হয় । 

যথা--অবয়বে যখন ঘটের প্রাগভাব থাকে, তখন এ অবয়বে প্রাগভাবের 

প্রতিযোগী ঘটের সংসর্গ থাকে না, কারণ তখনও উক্ত ঘট উৎপন্ন হয় নাই। 

অবয়বে ঘটের প্রাগভাব যতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত প্রাগভাবের 

আশ্রয়ে বা অধিকরণে ঘটের সংসর্গ থাকিবে ন1। প্রাগভাব স্বগ্রাতিযোগী ঘটাদির 

সংসর্গের বিরোধী বস্ত বলিয়৷ প্রাগভাব সংসর্গাভাব বলিয়া কথিত হয়। 

ধ্বংসাভাবও সংসর্গাভাব বলিয়া! পরিগণিত হয় । কপালদ্য়ের সংযোগ নষ্ট 

হইলে পর যখন ঘটের ধ্বংস হয় তখন উক্ত ধ্বংসের অধিকরণে বা আশ্রয়ে 

কপালদয়ে ঘটের সংসর্গ থাকে না । নিজের--ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী ঘটাদির 

সংযোগাদি সংসর্গের বিরোধী হওয়ার জন্য ঘটাদির ধ্বংসাভাবও সংসর্গাভাব 

বলিয়া গণ্য । এইরূপ অত্যন্তাভাবও স্বপ্রতিযোগীর সংসর্গের বিরোধী হওয়ায় 

ংসর্গাভাবেরই অন্তর্গত হইবে । যেহেতু যেস্থানে ঘটের অত্যন্তাভাব আছে ব 
থাকে সেই স্থানে উক্ত অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঘটের সংসর্গ থাকে না। 

তস্ততে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকে । উক্ত অত্যন্তাভাব তন্ততে ঘটের সংসর্গের 

বিরোধী বঙলিয়াই অত্যন্তাভাবও সংসর্গীভাব বলিয়। গণ্য হয়। সুতরাং প্রাগ- 

৩৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব এই তিনটি অভাবই স্ব-প্রতিফোগিসংসর্গ- 

বিরোধী বলিয়া উক্ত অভাবত্রয়ই সংসর্গাভাবের অন্তর্গত। এই নিমিতই 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন--সংসর্গাভাব তিন প্রকার-_প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও 

অত্যন্তাভাব। যে অভাবের বিনাশ আছে তাহাকে প্রাগভাব বলে। যথা 

“ঘটোভবিষ্তাতি” অর্থাং ঘট উৎপন্ন হইবে ইত্যাকারক প্রতীতির দ্বারা 

' বর্তমানকালে যে ঘটাভাবের জ্ঞান হয়, সেই অভাব প্রাগভাব বলিয়। গণ্য হয় । 

“অনাদিঃ সাস্তঃ অভাবঃ প্রাগভাঁবঃ” অর্থাৎ যে অভাবটির আদি নাই কিন্ত 

অন্ত আছে তাহার নাম প্রাগ্ভাব। অর্থাং প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই, 

ভবিষ্ততে যে পদার্থের উৎপত্তি হইবে বর্তমানে তাহার প্রাগভাব স্বীকৃত হয় । 

যাহার উৎপত্তি নাই, তাহারও ধ্বংস হয়। যেমন প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই 

কিন্তু প্রতিযোগীর উৎপত্তির পর প্রাগভাব বিনষ্ট হয়। ধ্বংসাভাবের 

উৎপত্তি হয়। পূর্বে যাহার উৎপত্তি হইয়াছে, পরে যদি তাহার অভাব 

হয় তাহ! হইলে তাহা ধ্বংসাভাব বলিয়! গণ্য হ্য়। ধ্বংস অনন্ত বলিয়। 

কথিত। ধ্বংসের আর ধ্বংস হয় না। ধ্বংসাভাব অবিনাশী । ধ্বংসের 

উৎপত্তি হয় কিন্ত বিনাশ হয়না । পটটির ধ্বংস হইল, যতক্ষণ পটটি ছিল, 

ততক্ষণ ধ্বংস ছিল না। কিন্তু এঁ ধ্বংস উৎপন্ন হইয়া কতদিন থাকিবে, 

তাহ! বল! যায় না বলির! ধ্বংসাভাব অনস্ত ও অবিনাশী বলিয়। কল্পিত 

বা স্বীকৃত হয়। অথব। যে ঘট ধ্বংস হ্ইয়াছে, সে ঘট আর কোন দিন 

উৎপন্ন হইবে না৷ এই কারণে ধ্বংসাভাবকে অবিনাশী বল। হইয়াছে । 

পটে! নাস্তি পট নাই ঘটে নাস্তি ঘট নাই ইত্যাদি প্রতীতির দ্বার! 

যে অভাব বোধিত হয়, তাহাকে অত্যন্তাভাব বলে। অভাবের স্বরূপ নিম্পতি 

প্রতিষোগীও আশ্রয়ের উপর নির্ভর করে। যে অভাবের প্রতিযোগীও 

আশ্রর্ন প্রমাণসিদ্ধ সেই অভাবই স্বরূপবান্ বলিয়। গ্রাহা হইবে । আর যে 

অভাবের প্রতিযোগীও আশ্রয়ের মধ্যে কোন একটি অপ্রমাণিত হয় তাহ। 

হইলে সেই অভাব প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ার স্বরূপবিহীন হয় এবং তাদৃশ অভাব 

সগ্ডমপদার্থরূপে স্বীকৃত বা পরিগণিত হয় না। যেমন আকাশকুসুমাদির 

অভাব সপ্তমপদার্থরূপে স্বীকৃত হয় না। যেহেতু তাদ্বশ অভাব সমুহের 

প্রতিযোগী প্রমাণসিদ্ধ নছে। এবং জ্ঞেয়ত্বাদি ধর্মের অভাবও স্বীকৃত হয় 

না। কারণ এ সকল অভাবের আশ্রয় অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু সকল পদার্থে 

জ্ঞেয়তাদিধন্ম থাকে । সুতরাং পরিলক্ষিত হয় যে--অভাবের স্বরূপ তাহার 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৩৫ 



প্রতিযোগীও আশ্রয়ের বা অনুষোগীর উপর নির্ভরশীল । কিন্ত অভাবের 

স্বরূপ প্রতিযোগীও আশ্রয়ের বা অনুষোগীর উপর নির্ভরশীল হইলেও অভাব 

আশ্রয়ভেদে পৃথক বা ভিন্ন হয় না। যথা ভূতলে ঘটাভাব, গগনে ঘটাভাব 

ইত্যযদি স্থলে ঘটাভাবের আশ্রয় ভিন্ন হইলেও ঘটাভাব একটিই পদার্থ । 

ভূতলবৃত্তি ঘটাভাব ও গগনবৃত্তি ঘটাভাব পরম্পর ভিন্ন পদার্থরূপে কল্পিত 

হইলে গৌরবজনিত দোষ হয়। যে বস্তর অভাব গৃহীত হয় সেই বস্ত সেই 
অভাবের প্রতিযোগী বলিয়। স্বীকৃত হয়। প্রতিযোগীর ধর্ম প্রতিযোগিতা 

স্বরূপসন্বন্ধে প্রতিযোগিতে থাকে । অভাব প্রতিযোগিতার নিরপক। 

এইজন্য প্রতিযোগিতা ভেদে অভাবও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যাহার দ্বার। একটি 

প্রতিযোগিতা অন্য প্রতিযৌগিত। হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধিত হয়, তাহাকে 

প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্তক বস্তু বলে। প্রতিযোগ্যংশে 

ভাসমান ধর্ম ও সম্বন্ধ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বস্ত বা পদার্থ । তিনপ্রকারে 

প্রতিযোগিতার ভেদ পরিলক্ষিত হয় । প্রতিযোগী ভিন্ন হইলে প্রতিযোগিতা 

ভিন্ন হয়, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধশ্ব ভিন্ন হইলে প্রতিযোগিতা ঙিন্ন হয় 

এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ভিন হইলে প্রতিযোগিত" ভিন্ন হয় । 

“ঘটোনাস্তি” অর্থাং ঘটের অত্যন্তাভাব। এই অত্যন্তাভাব হইল 

নিত্যবস্ত । যেহেতু “নাস্তি” পদের দ্বারা ত্রেকালিক অভাব অর্থাং যে অভাব 
ভূত, ভবিস্তং ও বর্তমান এই তিন কালেই বর্তমান থাকে সেই অভাবই 

অত্যন্তাভাব বলিয়া কথিত হয়। “অত্যন্তশ্চাসৌ অভাবশ্চেতি” এরূপ বাক্য- 

দ্বারা অত্যন্তাভাব বোধিত হয়। অন্তশব্দের অথ অভাব । অন্তম অভাবমূ, 

অতি-অতীতঃ-অত্যন্তঃ। যে অভাব অন্তকে অর্থাৎ নিজের অভাবকে 

অতিক্রম করিয়াছে অর্থাং যে অভাবের কখনও অভাব হয় ন! তাহাকেই 

অত্যন্তাভাব কহে। অভাব ভূতলাদি অধিকরণে তত্তদধিকরণানুযোগিকৃ- 

ততদ্ঘটাদিপ্রতিযোগিকৃকালবিশেষবিশিষ্স্বরূপসন্বদ্ধে থাকে । এখন ষে 

ভূতঙলে ঘট আছে, সেখানে উক্ত সম্বন্ধ বিদ্যমান না থাকায় তখন সেই ভূতলে 

ঘটাভাবের প্রতীতি হয় না। 

যে অভাব নিজের অধিকরণে নিজের প্রতিযোগীর তাদাক্ম্ের বিরোধী 

হয় সেই অভাব অন্যোন্যাভাব বলিয়। অভিহিত হয় । যেমন “ঘটঃপটোন” 

অর্থাৎ ঘটটি পট নহে-_এই প্রতীতিদ্বারা অন্টোন্যাভাব বোধিত হয় । ঘটে 

পচের অন্যোন্যাভাব বা! ভেদ আছে, ঘটে পটের তাদাত্ম্য থাকে না। সুতরাং 
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অন্যোন্তাভাব বা ভেদ নিজের অধিকরণে নিজের প্রতিযোগীর তাদাক্মোর 

বিরোধী হইতেছে । এই নিমিত্ত “ঘটঃ পটোন” এইরূপ অভাব অন্টোন্তাভাব 

বা! ভেদ বলিয়! কথিত হয়। যদি বল তদ্ঘটে তদ্ঘটের তাদাত্ম্য থাকে । 

তাদাত্ম্যও সন্বন্ধ.। ঘটভেদ ব1! ঘটের অন্যোন্যাভাব উক্ত তাদাত্ম্ের বিরোধী 

হয়, “পটটি ঘট নহে” এই আন্যোন্যাভাবে ঘট প্রতিযোগী, প্রতিযোগীর সম্বন্ধ 

তাদাতআ্্য। এই অবস্থায় ঘটের অন্যোন্তাভাব নিজের প্রতিযোগী ঘটের 

সংসর্গের বিরোধী হওয়ায় অন্যোন্যাভীব ও সংসর্গাভাব এই উভয়ত্রই 

স্গপ্রতিষোগিসংসর্গবিরোধিত থাকায় অর্থাৎ অন্যোন্যাভাব সংসর্গাভাবের 

মতোই স্বপ্রতিযোগিসংসর্গবিরোধী হওয়ায় অন্যোন্যণাভাবের সহিত সংসর্গা- 

ভাবের বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট বা পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ বলিতে পারা 

যায় না, কারণ তাদাত্স্যকে সংসর্গ বল! যায় ন|। কারণ “সংসৃজ/তে একং 

বস্ত অন্যবস্তনা আশ্রীয়তে যেন স সংসর্গঃ কথ্যতে” অর্থাং যাহার দ্বার। একটি 

বস্ত অন্যবস্তুর আশ্রয় হয় তাহাই সংসর্গ বলিয়! কথিত হয়। যেমন সংযোগ 

সমবায় প্রভৃতি । এই সকল সন্বন্ধের দ্বারাই একটি পদার্থ অন্য পদার্থের 

আশ্রয় হয়। ভূতল সংযোগসম্ন্ধের দ্বারা ঘটের আশ্রয় হয়, তন্ত সমবায়- 

সম্বন্ধের দ্বার পটের আশ্রয় হয়, অবয়ব অর্থাৎ কপাঙ্গদ্বয় সমবায় সম্বন্ধের 

দ্বারা ঘটের আশ্রয় হয়। কিন্তু তাদাত্মের দ্বারা একটি পদার্থ অন্য পদার্থের 

আশ্রয় হয় না । তদ্ঘটে তদ্ঘটের তাদাত্ম্য হয়, এই তাদাত্মের দ্বার] তদ্ 

তদঘট তদঘটের আশ্রয় হয় না, যেহেতু একই পদার্থে আশ্রয়াশ্রয়িভাব 

থাকে না। অতএব সংসর্গশব্দের বুযুৎপতি অনুসারে তাদাত্মের সংসগত 

অসিদ্ধ পরিলক্ষিত হয়। তাদাত্ম্যশব্ধের অর্থ অভেদ, অভেদ কখন উভয় 

পদার্থবৃত্তি হয় না। অথচ সন্বন্ধ সর্বদা দ্বিনিষ্ঠ হয়, যাহার ফলে সম্বন্ধের 

প্রতিযোগী ও অনুযোগী পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন বস্ত হয়। অন্যোন্য শব্দের অর্থ 

পরস্পর । যে দুইটি পদার্থের মধ্যে দুইটি পদার্থই পরস্পর অভাবের 

প্রতিযোগী হইতে পারে এবং অনুযোগীও হইতে পারে অর্থাৎ অন্যোন্যানূ- 

যোঁগিক অন্টোন্প্রতিযোগিক হয় সেই অভাব অন্যোন্যভাব বলিয়! গণ্য হয় । 

পটটি ঘট নহে এই প্রতীতির বিষয়ীভূত অভাব পটানুষোগিক্ ও ঘটপ্রতি- 

যোগিকৃ, আবার ঘটটি পট নহে এই প্রতীতির বিষয়ীভূত অভাব ঘটানু- 

যোগিকৃও পটপ্রতিযোগণিক হইয়াছে । অতএব ঘট ও পট এই দুইটি বস্তুই 

প্রতিযোগীও হইতে পারে এবং অনুযোগীও হইতে পারে। অন্যোনা- 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৩৯ 



প্রতিযোগিকত্ব ও অন্যোন্যানুযোগিকত্ব হওয়ার জনাই এই অভাব অন্যোস্যাভাব 
বলিয়া কথিত হয়। সংসর্গাভাবে অন্যোন্যপ্রতিযোগিকত্ব ও অআন্যোস্থাযানু- 

যোণিকত্ব থাকে না। কপালছয়ে অবয়বে ঘটের প্রাগভাব থাকে । কপালদ্বয় 

বা অবয্নব ও ঘট এই দুইটি পদার্থের মধ্যে কপালদ্বয় বা অবয়ব ঘটপ্রাগ- 

ভাবের সর্বদাই অনুযোগীই হয় এবং ঘট সর্বদা প্রতিযোগীই হয়, অবয়ব 

কোন সময়েই প্রতিযোগী হইবে না এবং ঘট কোন সময়েই অনুযোগী 
হইবে না। “তাদাত্ম্যসন্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক্ অভাব” এইভাবে 

অন্যোন্যাভাবের পরিচয় বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন । অন্যোন্যা- 
ভাবের প্রতিযোগিতা কেবল তাদাত্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়, এইজন্য তাদাত্ম্য 

সন্বপ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব “অন্যোন্যাভাব” বলিয়া গণ্য 

এই কথা বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন। অন্যোন্যাভাব কেবলমাঞ্জ 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধন্ম ভেদেই ভিন্ন হয়। অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাৰ 

নিত্যপদার্থ । 

জ্েয়ত্ব__জ্ঞানবিষয়তী, বাচ্যত্ব__ঈশ্বরেচ্ছাবিষয়তা ও প্রমেয়ত্ব_ প্রমাজ্ঞান- 

বিষয়ত। প্রভৃতি ধর্মসকল দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থেরই সাধন্ম্য বলিয়! অভিহিত 

হইয়াছে । সমান অর্থাৎ এক ধন্মকে সাধন্ম্য বলে এবং বিরুদ্ধ ধর্মকে বৈধর্্্য 

বলে। জ্ঞেয়ত্বাদি ভিন্ন ধন্নম একের সাধন্ম্য হইলে অন্যের বৈধন্ম্য হয় । যেমন 

কম্মবত্ব ধশ্মটি দ্রবোর সাধন্ম্য কিন্তু গুণাদির বৈধর্ম্য । মাদ্ৃশ সাধারণ ব্যক্তির 

জ্ঞান সীমিত বলিয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয়ত1 সকল বিষয়ে থাকে না। 

অতএব উক্তজ্ঞানবিষয়ত! পদে ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়তা বোধিত হয়, যেহেতু 

সকল পদার্থই ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয় ॥ ১২-১৩ ॥ 

অমাতর নিমঅন- অশ্লাত্রভিলি | আস্মাশ্রত্বতঘাহ্িত্ক্রাল্নীন্যামালশ্রতত্রমূ। 

অভঙীনি। অঁতবাালাল্মীল্যামানমহাহ্ব্িখ: । অন্যীল্যামানকযীকলিঘতআানু লল্রি- 
লাবামাজান্ অবযামার্ননিনঅবী-__সাহামাল হলি | ভাঘযান্ানকভ্রনল্যীল্ঘালাতলিজ্সা- 

নানক্দূ। অআন্যীল্মানান্রল্র লাহাতযঝজনল্মানভ্িজস-সলিযীবিলাকানালতত্রমূ । 

নিলাহঘন্না্রন সাহালাতকত্রলূ। অল্মাধ্নাত্রতত্র চনবংজল্ । নিতঅঘধালালতত্রল- 

ল্লামানশ্রনূ। যস্গ নত মূলভ্ানী ঘন্রাহিক্ষিলঘঘাহ্রি ভ্রলহালীলত্ব, লস ঘতন্কাহ 

অঙনল্থা ঘন্ক্ষতআাহ্জল্লালাতহ্ লিত্যংনিওদি ঘত্ক্রান্ত ল ঘত্যাত্সললালাঘনূত্ি: । অল 

অল্ঘাহ্নিলাহাথান্তী ন্ববুখাগযনমা হুলিকনিত্।। অল হর্মঅ-সামমালঘীংঘিকৰ্ছী 

লাত-লালান হলি সান্নাদনম্। হঘান ঘঠ হী লাব্রি, কে ঘহ হযালীলাব্বীলি শ্রীহন্ 
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সাবানান ছ্বত্বারধাহব, ল তত অহ্ব্য্লামাত, লধীন্শিহীঘানু। লভ্যাভত্ত- বস লিহীত 

নানালালাহু, গ্রভাহিন্কান্তানল্ইলাদি অত্সল্লামানী র্নহলি দান্ত: | লন আঅকল্ত 
অলাল্রালালঘিক্ষহআাক্নন্যত্র ভাঘত্রাহিলিন্গঘ । অলল্লাঘিক্কতআবদক্গন্কভনলানহাতা 

অলিহ্জিন্ষকনলাযা হন ভঘীঘহ্তালু। হ্তস্াপাহাতিঘলাশ্রীতঘি অঘবি। হ্যস্ক 

নলন্ভভ্ল্ঘহজোাআালা সব্হাতত জুদ্ঘত্ল ; অন্যখা লঘা্নিক্ংআালাঁ লজহিন্ছিযা- 
সাঙ্তালানু সত্সহার্ব ল হ্সান্। ঘ্বিন জ্বানলিহীন-কাভ িহীঘাাকলক্লমালহধীলি 

সংুজম্ ) অগত্যহানাঘল: ॥২২। 
হ্ানী' দহাখনাঁ জাঘচ্" অঘজ্যত্ব অন্তত সঙ্গনব-_ ঘমানালিলি। ঝনালী 

ঘহঘণ না বী জগ্রহযতাভবীন্বা মাত্র: আাঘক্য' ঘলানী মহন হলি কতিলীশ: | ঘন 

নিষভী আনা ইমা বী নিঘঙ্নঘাকবম্া নানী অ্ঘচ্য', শ্রিহৃভীঘজ্ম হলি কভিলীওখ: | 
হী হ্াননিম্বযলা | জা ন্ন অল্নসলাবিন, ইন্্ংস্ানলিঅযলাযা: কলভাল্ত্রথিতনাল্। 

ঘ্দমিইযতর-সমীযআহিক শী্যমূ ॥২২।। 

গ্রন্থকার দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের পরিচয়াদি প্রতিপ1দন করিয়। এখন 

অভাব নামক সপ্তম পদার্থের বিভাগ ও পরিচয় বলিতেছেন-_-“অভা বস্তু" 

ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার । দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থ ভিন্ন যে পদার্থ তাহাই 

অভাব পদার্থ বলিয়৷ অভিহিত হয় ৷ সৃতরাং দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের 

ভেদ অভাবে আছে, তদ্বত্বই হইল অভাবত্ব। কারিকাস্থিত অভাব শবের 

সহিত সংসর্গ ও অন্যোন্য এই উভয় শব্দেরই অন্বয় হইবে-__সংসর্গাভাব ও 

অন্তটোন্তাভাব ভেদে অভাব ছই প্রকার। যে পদার্থে দ্রব্য নয় গুণ নয় এই 

ভাবে দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের ভেদ থাকে তাহাই সপ্তমপদার্থ অভাব । 

ঘট পট নয় রজ্জ্ব সর্প নয় ইত্যাদি অন্যোন্যাভাব স্থলে ঘটে পটের ভেদ এবং 
রজ্জুতে সর্পের ভেদ আছে । অন্যোন্তাভাবের অপর নাম ভেদ | অদ্যোন্যা- 
ভাঁব বা ভেদ একবিধ বলিয়া! উহার বিভাগ ন। থাকায় গ্রন্থকার সংসর্গাভাবের 

বিভাগ বলিতেছেন-_“প্রাগভাব” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । অন্যোম্যাভাবভিন্ন যে 

অভাব তাহাই সংসর্গাভাঁব বলিয়া অভিহিত হয়, তত্বই সংসর্গাভাবত্ব। 

তাদাত্সযসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ অভাবকে অন্যোন্ধাভাব বা ভেদ 

বলে অর্থাং যে অভাবের প্রতিযোগিতা কেবল তাদাত্ম্য সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাং 

যে অভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ কেবল তাদাত্ম্য হয় সেই 

অভাব অন্যোন্যাভাব বলিয়া কথিত হয়। অতএব তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 

প্রতিযোগিতার নিরূপক হইল অন্যোন্তাভাব । 
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প্রতিযোগীশবের অর্থ প্রতিপক্ষ বা বিরোধী । যাহা থাকিলে যে 

অভাব থাকিতে পারে না, সেই পদার্থই সেই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়। 

পরিগণিত হয় । যেমন যেখানে ঘটাদি আছে সেই স্থানে ঘটাদির অভাব 

থাকিতে পারে না। অতএব ঘটাভাবের প্রতিযোগী হইল ঘট । “যস্য।ভাবঃ 

সু প্রতিযোগী” অর্থাং সাধারণতঃ যাহার অভাব গৃহীত হয় সেই পদার্থই 

সেই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া কথিত হয় । যেমন পটাভাবের প্রতিযোগী 

পট, ধূমাভাবের প্রতিযোগী ধূম ও বহ্যভাবের প্রতিযোগী বহি প্রভৃতি । 
ঘট পট প্রভৃতি জন্যবস্তমাত্রই প্রতিযোগী পদবাচ্য হয়। প্রতিযোগীর ধর্ম 

প্রতিযোগিতা । এই প্রতিযোগিতা স্বরূপসম্বন্ধে প্রতিযোগীতে থাকে । ঘটত্বাদি 

হইল, প্রতিষোগীভূতঘটাদিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা! ইতরব্যাবর্তক 
ধশ্ম ॥ ঘটত্ব ঘটে থাকে, ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাও ঘটে থাকে । অতএব 

যেখানে যেখানে ঘটত্বাদি আছে, সেই সেই স্থলে ঘটাদ্যভাবের প্রতিযোগিতাও 

আছে। যে সম্বন্ধে অভাব গৃহীত হয়, সেই সম্বন্ধটিও তদাবীয় প্রতিযোগিতার 

অবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলিয়া গণ্য হয়। ঘটতাদাত্ম্য বা ঘটাত্মকত। ঘটে থাকে, 

এইজন্য তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ঘট ঘটে থাকে অর্থাং স্বস্থএথাকে। তাদাত্ম্যসন্বন্ধে 

ঘটের অভাব পটাদিতে থাকে । “ঘটে! ন পটঃ” ম্যায়েব ভাষায় এই 

অভাবটিকে বল! হয়-ঘট ্বাবচ্ছিন্ন-তাদাজআ্ম্যসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ অভাব । 

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_যে অভাবের প্রতিযোগিত। তাদাত্ম্যসন্বন্ধ।বচ্ছিন্ন 

হয় অর্থাৎ যদভাবীয়প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ তাদাত্ম্য হয়, সেই 

তাদাত্ম্য সন্বন্ধ'বচ্ছিন্ন প্রতিষে।গিতাক্ অভাব অন্যোন্ত।ঙাঁব বলিয়। কথিত হয্ । 

সেইরূপ “সংযোগেন পর্ববতে বহিিঃনাস্তি” এখানে অত্যনস্তাভাবরূপ 

ংসর্গাভাব । ক্যায়ের ওাষায়__বহিত্বাবচ্ছিননসংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন গ্রাতি- 

যোগিতাক্ অভাব এইরূপ বলিতে হইবে। যে বস্ত বা পদার্থ পরে উৎপন্ন 

হইবে, উৎপত্তির পূর্ববক্ষণপধ)স্ত তাহার অভাবকে প্রাগভাব বলে। যেমন 

ঘটোৎপত্তির পূর্ববক্ষণ পর্যস্ত ঘটের প্রাগভাব আছে। এইজন্ত বিশ্বনাথ 

বলিলেন--এই অভাবকে বিনাশি-অভাব অর্থাং যে অভাবের বিনাশ আছে, 

অথচ উৎপত্তি নাই সেই অভাবকে প্রাগভাব বলে । আর যে অভাবের 

উৎপত্তি আছে কিন্তু ধ্বংস বা বিনাশ নাই অথব। যে অভাব কোন কারণ- 

জন্য হয় তাহার নাম ধ্বংসাভ।ব। ধ্বংসাভাব 'অবিনাশী । নিত্য সংসর্গা- 

ভাবকে অত্যন্তাভাব কহে। যে ভূতলাদিতে ঘটাদি অপসারিত হইয়াছে, 

৪২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



এবং পুনরায় সেখানে ঘটাদি আনয়ন কর! হইয়াছে, সেইস্থলে ঘট-আনয়ন- 

কালটি পূর্ববকালীন-ঘটাভাবের সম্বন্ধের অঘটক বলিয়! অত্যন্তাভাব নিত্য 

হইলেও ঘট-আনয়নকালে ঘটের অত্যন্তাভাবের প্রতীতি হয় না অর্থাং ষে 

কালে বা ষে ক্ষণে যে ভূতলে ষে ঘটাভাবাদি আছে, তৎকালীন সেই ভূতলটিই 
সেই ঘটাভাবাদির সন্বন্ধ। সুতরাং অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও ঘট- 

আনয়নকালে ঘটাভাবকালীনত্ববিশিষ্ট ভূতলরূপ ঘটাভাবের সম্বন্ধট না থাকায় 
ঘটাভাবের প্রতীতি হইল না, “সম্বন্ধাসত্বে সম্বন্ধি-অসত্ব1” এই নিয়মবশতঃ | 

কেহ কেহ বলেন--এরপস্থলে অর্থাং ঘট আনয়নের পর পুনরায় ঘট 
অপসারিত হইলে যে ঘটাভাব উৎপন্ন হয়, সেই প্রতীয়মান ঘটাভাঁবটি উৎপাদ- 

বিনাশশালী চতুর্থ সংসর্গাভাব। অর্থাং ঘট অপসারণের দ্বারা যে অভাবের 
উৎপত্তি হ্য়, এবং ঘট আনয়নের দ্বারা যে অভাবের নাশ হয়, সেই অভাব 

প্রাভাব বলিয়া! গণ্য নহে, যেহেতু উহা! জন্য। উহাকে ধ্বংসাভাবও বলা 

যায় না, কারণ উহ! বিনাশী আর ধ্বংসাভাব হইল অবিনাশী। এবং উহাকে 

অত্যন্তাভাবও বলিতে পারা যায় না, যেহেতু উহা অনিত্য আর অত্যন্তাভাব 

হইল নিত্য । এই নিমিত্ত উহাকে চতুর্থ অভাব বলিয়া স্বীকার করা হয় । 

এখানে ধ্বংস ও প্রাগভাবের অধিকরণে অত্যন্তাভাব থাকে না ইন্তাই 

প্রাচীনদিগেব অভিমত | তাহারা বলেন- শ্য।মঘটে রক্তরূপ নাই (যাহ! 

পূর্বের অন্যবর্ণ ছিল এবং পরে অন্যবর্ণ হইবে ), রক্তঘটে শ্যামরূপ নাই 

( যাহা পূর্বের অন্য বর্ণ ছিল এবং পরে অন্য বর্ণ হইয়াছে ), ইত্য।কারকরুদ্ধি 

প্রাগভাবও ধ্বংসকে অবগাহন অর্থাৎ বিষয় করে। কিন্তু উক্তবৃদ্ধি রক্তরূপও 
শ্যামরূপের অতান্তাভাবকে বিষয় করে না অর্থাত “শ্যামঘটে রক্তরূপ নাই” 

এখানে শ্যামঘটে বুক্তরূপের অত্যন্তাভীব বা “রক্তঘটে শ্যামবূপ নাই” এখানে 

রক্তঘটে শ্যামরূপের অত্যন্তাভাব আছে এরূপ বলিতে পারা যায় না। 

যেহেতু অত্যন্তাভাবের সহিত ধ্বংসাভাবও প্রাগভাবের বিরোধ থাকায় 

ধ্বংসাভাবও প্রাগভাবের অধিকরণে প্রতিযোগীর মত অত্যন্তাভাীবও থাকে 

না। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকগণ বলেন--ধ্বংসও প্রাগভাবের সহিত অত্যন্তাভাবের 

বিরোধে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। স্বৃতরাং যে কালে ধ্বংস ও 

প্রাভাব থাকে সেই কালে অত্যন্তাভাবও থাকে । 

যদি বল অভাব অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকৃত না হইলে লাঘব হয়, এই 

লাঘববশতঃ যে অধিকরণে বা আধারে যে অভাব থাকে, সেই অভাব সেই 
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অধিকরণস্বরূপ বা ভাবপদার্থস্বরূপ হউক্ এই কথা প্রভাকর সম্প্রদায় বলেন। 

এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ ভৃতলবৃত্তি ঘটাভাব ভূতলম্বরূপ তস্তরৃতি 
ঘটাভাব তস্তপ্বূপ এইভাবে অভাবকে অন্ত অধিকরণের স্বরূপ কল্পনা কর। 

অপেক্ষা অভাব ভাবভিন্ন এক অতিরিক্ত পদার্থ এইরূপ কল্পনাতেই অধিক লাঘব 

বলিয়৷ গণ্য হয়। এবং অভাব অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হইলে 

“ভূতলে ঘটাভাব” এইরূপ আধার আধেয়ভাবেরও উপপতি হয় বা সম্ভব 

হয়, অন্যথায় অভাবকে অধিকরণের স্বরূপ বলিয়! কল্পন] বা স্বীকার করিলে 

উক্ত আধার-আধেয়ভাবের অনৃপপত্তি হয়। সুতরাং অভাব অধিকরপাতি- 

রিক্ত সপ্তমপদার্থরূপে স্বীকৃত হইলে শব্দ, রস ও গন্ধ প্রভৃতির অভাবসমুহের 

প্রত্যক্ষেরও উপপত্তি হয়। আর যদি প্রভাকর মতে অভাবকে অধিকরণ- 

স্বরূপ বলিয়া স্বীকার কর তাহ] হইলে শব্দবাভাব, রসাভাব ও গন্ধাভাবাদির 

অধিকরণ শবগ্রাহক-শ্রবণেন্দ্রিয়, গন্ধগ্রাহক-ঘ্বাণেক্দ্িযর় ও রসগ্রাহক- 

রসনেক্দ্রিয়ের দ্বার! অগ্রাহ্য বলিয়া শব্দাভাব, গন্ধাভাব ও রাসাদ্যভাবাদির 

প্রত্যক্ষের অনৃপপত্তি হয়। যেমন জলে গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের 

দ্বার] হয় । এখন ষদি জলবৃত্তি গন্ধাভাব অধিকরণ জলম্বরূপ বলিয়। স্বীকৃত 

হইলে জল ঘ্রাণেক্দ্রিয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া ঘ্রাণেক্দ্রিয়ের দ্বারা 

ঘটনিষ্ঠ-গন্ধাভাবেরও অপ্রত্যক্ষাপত্তি। যেহেতু যে ইন্দ্রিয়ের দ্বার! প্রতি- 

যোগীভূত বস্তর প্রত্যক্ষ হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ০সই বস্তর অভাবেরও 
প্রত্যক্ষ হয় ইহাই নিয়ম। বায়ুতে রূপাভাব আছে। অভাব অধিকরণের 

স্বরূপ ইহা স্বীকার করিলে বায়ূতে রূপাভাবের প্রত্যক্ষের অনুপপতি হয় । 

ক।রণ রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্া বলিয়া রূপাভাবও চক্ষুরিক্্রিয় গ্রাহ্য হইবে। 

কিন্ত বাম চক্ষরিক্ড্রিয় গ্রাহ্া নহে, অতএব রূপাভাবের অধিকরণস্থরূপ বাস 

কেমন করিয়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে ? যদি বল বায়ুর ত্বাচপ্রত্যক্ষ 

হইবে। এরূপ বলিতে পার না। কারণ তাহ! হইলে অন্ধ ব্যক্িদিগের 

নীলপীতাদিরূপাঁভাবের এবং অন্ধকার গৃহাদিতে সকলরূপাঁভাবের হস্ত- 

স্পর্শাদিদ্বার] প্রত্যক্ষ হউকৃ। প্রতিযোগী-অগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভাবের 

প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে স্বাদ গ্রহণ ব্যতীতও রসাধিকরণে রসবিশেষাস্ভাবের 

এবং স্পর্শ বাতিরেকেও স্পর্শবিশেষাভাবের প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি। অতএব 

অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলে অন্যত্রও এইভাবে দোষোং- 

পতি হয়। 
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অভাব জ্ঞানবিশেষস্বপ অথবা কালবিশেষস্বরপ বলিয়া স্বীকৃত হইলে 

জ্ঞানবিশেষ ও কালবিশেষ, চক্ষু, শ্রোত্র ও ঘ্রাণ প্রভৃতি বহিরিন্ছ্িয় দ্বারা 
প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়। জ্ঞানবিশেষস্বরূপ বা কালবিশেষস্বরূপ স্পর্শাভাব, 

শর্বাভাব ও গন্ধাভাবাদির তত্দিক্ত্রিয়দারা অপ্রত্যক্ষের আপতি হয়। 

[ অর্থাৎ গুড়ে তিক্তাভাব রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্থ । এখন যদি গুডে তিক্তাভাঁব 

গুড়ত্বরূপ হয়, তাহ হইলে গুড় দ্রব্য বলিয়। উহার রসনেন্দ্রিয়ের দ্বার] প্রত্যক্ষ 

হয় না, স্বৃতরাং তিক্তাভাবেরও রসনেক্ত্িয়ের দ্বার] প্রত্যক্ষ হইল না । জলে 

গন্ধ(ভাবের প্রত্যক্ষ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বার হয়, এখন যদি জলবৃত্তি গন্ধাভাব 

জলস্বরূপ হয় তাহা হইলে জল ঘ্রাণেক্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় বলিয় ম্রাণেক্দ্িয়ের 

দ্বার জলে গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ ছইল না। অভাবকে অধিকরণস্বরূপ 

বলিলে এইভাবে নানাদোষের উৎপত্তি হয় ] ॥ ১২ ॥ 

এখন বিশ্বনাথ দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধন্ম্যের বিষয় বলিতেছেন-_ 

“সপ্তান।” মিত্যাদিগ্রন্থদ্বার। | যাহাদের ধর্ম সমান বা! এক তাহাদিগকে সধর্মা 

বলে, তাহাদের ভাব বাধর্ম সাধর্ম্য । সমন ধর্ম ইতি ফলিতার্থ। এইবূপ 

বিরুদ্ধ ধর্ম যাহাদের তাহারা বিধর্শা, তাহাদের ভাব বা ধর্ম বৈধন্ম্য। বিরুদ্ধ 

ধর্ম-ইহাই বৈধন্ম্যের ফলিতার্থ। জ্ঞেয়ত্ব শব্দের অর্থ জ্ঞানবিষয়ত1, এই 

জ্ঞান বিষয়তা, সর্বত্রই আছে, কারণ ঈশ্বরের জ্ঞানবিষয়তা কেবলান্বয়ী 

অর্থাং যাহার কেবল অন্বয়-_সত্তা আছে, ব্যতিরেক- অভাব নাই তাহাকে 

কেবলান্য়ী বলে। সকল পদার্থই জ্ঞেয়-ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয়, সকল 

পদার্থই অভিধেয়__কোন না কোন শব্ের মৃখ্যার্থ, ও সকল পদার্থই প্রমেয়__ 

প্রমাজ্ঞানের বিষয়। এই নিমিত্ত জ্ঞেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব ও প্রমেয়ত্বাদি 

কেবলান্বয়ী । ঈশ্বর সর্বজ্ঞ বলিয়! সকল পদার্থই ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়, 

অতএব ঈশ্বরের জ্ঞানবিষয়তা! সকল পদার্থেই আছে। আদি শবের দ্বারা 

অন্তিত্ব, ধর্মত্ব ও ধন্সিত্ব প্রভৃতি বস্তজাত সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্য বলিয়া 

বোধিত হয় ॥ ১৩ ॥ 

লল্সাহস: ঘক্্ব মানা অলী অলনানিল: | 

অলানল্ব হলদততাআা মুানিলিঘু -ক্ষিন: || ৫৬0 
বিশ্বনাথ দ্রব্যাদি পঞ্চ পদার্থের সাধঙ্ম্যের বিষয় বলিতেছেন--“দ্রব্যাদয়” 

ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার!। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পাঁচটি ভাব 
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পদার্থ, অনেক ও সমবায়ী। সমবায়ী শবের অর্থ প্রতিযোগীরূপে বা 

অনুযোগীরূপে অথবা উভয়রূপে সমবায়ের সন্বন্ধী। অতএব উক্ত পঞ্চভাব 

পদার্থের অনেকত্ব বিশিষ্ট ভাবত্ব এবং প্রতিযোগিত্ব বা অনুযোগিত্ব ইহাদের 
অন্যতর সম্বন্ধে সমবায়বত্ব সাধশ্ম্য। দ্রবা, গুণ ও কন্ম এই তিনটি পদার্থে সত 

থাকে বলিয়। উক্ত পদার্থত্রয়ের সত্তাবত্ব সাধর্ম্য । দ্রব্য ভিন্ন গুধাদি ছয়টি 

পদার্থে গুণ ও ক্রিয়াথাকে না বলিয়! গুণাদি ছয়টি পদার্থের নিগুণত্ব ও 

নিজ্তিয়ত্ব সাধর্ময ॥ ১৪ ॥ 

মান্য হলি । লন্য-ঘুত-ন্ছল্ন-ঘালাল্য-লিহীমানাঁ আাঘজ্জ্য দনক্ষন অমতাতিত্তস্্ | 

ঘহাঘি অনন্কবনলানওদি অব্বি, লখাদি অনকতিঘলি আানকন ঘস্বালাভাঘম্যমূ। 

অধান্ন অনক্ষনালগ্লি দহারথবিলাঅ্দীনামিলভঅলিনি ক্ষতিলী5খ: | বীন সহ ঘত্তানী 

শাক্াহা্ধী নব লান্যামি। অলনাঘিত্ত্ব অলনাযভল্ীন অচ্্থিত নত 
অলনাঘনজ্ন আমান্ঘান্াত্রমানানূ। 

অজাবরল্লহনি। লন্য-যুত-ন্কম্পরঘা বলাততদিত্মশ্ব: | ঘুগাহিহিলি। অন্বদি ঘুত- 
চ্ষিযা-হুল্যংলনান্বহাতী ঘত্াহাতলিভ্যামি', ক্ষিযাহুল্যতত্্ মবানাহাবরলিভঘাম', লখাণি 

হুঅতহ্ন্ধ উঘ্ননত্ম, জম্ননভ্ন্থুদি নহাশ্বতিনাজল্কীদাঘিনংনস্ব লহ্খ্ব | লহ্ছি ঘন্যআাহিক 
পচ্ঘংলাহিক লা বাগনক্নথতি জকমনভ্ম্ততি না, কিন্তু সুঘতবাহিক্ষ লগা | আন্কাহাবত্রাহ্ক 
তুল দহাখনিলাজঙ্গীনাঘি' ॥২৮॥ 

দ্রব্যাদয় ইতি । দ্রব্য, গুপ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পীচটি ভাব 

পদার্থের সাধন্ম্য হইল অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব । যদিও অনেকত্ব ধর্মাটি অভাব 

পদার্থে আছে, তথাপি অনেকত্ববিশিষ্ট ভাবত্ব দ্রব্যাদি পাচটি ভাব 

পদার্থেরই সাধন) । অভাব পদার্থে অনেকত ধর্মাটি থ।কিলেও ভাবতবধর্মম 
ন1 থাকায় অনেকত্ব বিশিষ্ট ভাবত্ব ধন্ম অভাবপদার্থের সাধন্ম্য বলিয়া গণ্য 

হইল না। অনেক ভাঁব পদার্থে ষে পদার্থ বিভাজক উপাধি-দ্রব্যত্ব, গুণতু, 
কন্মত্ব, সামান্তত্ব ও বিশেষত্ব রূপ অনুগত ধর্ম তদ্বিশিষ্টত্বই হইল অনেকত্ব- 
বিশিষ্ট ঙাবত্ব শব্দের পারিভাষিক অর্থ । বিবিধবৈলক্ষপ্যবিশিষ্ট বস্তুসমুহকে 
একটি শবের দ্বারা উল্লেখ করাই অনুগত ব্যবহ|র বলিয়] কথিত । অনুগত 
ব্যবহারের জন্ত অয়ং মনুষ্যঃ অয়ং মনুষ্যঃ এই প্রকার অনুগতপ্রতীতি স্বীকার 

করিতে হয়। অনুগত ব্যবহারপাধিকা অনুগত প্রতীতির বিষয়রূপে অনুগত 
ধর্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অনুগত ধর্ম ছুই প্রকার--জাতি ও 
উপাধি। যে অনুগত ধর্মে বাতির লক্ষণের সঙ্গতি বা সমন্বয় হয় সেই 
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অনুগত ধন্ম জাতি বলিয়! অভিহিত হয়। আর ষে অনুগত ধর্মে জাতি 
লক্ষণের সঙ্গতি হয় না সেই অনুগত ধর্ম উপাধি বলিয়া কথিত হয়। উপাধি 
দুই প্রকার-_অখগণ্ডোপাধি ও সখগ্ডোপাধি। সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব 

এই অনুগত ধর্মগুলিকে অখণ্ডোপাধি বলে। দণ্ডিত্ব, নীলঘটত্ব প্রভৃতি 
অনুগত ধর্মসমুহকে সখণ্ডোপাধি বলে। দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের পরস্পর 
ভেদক অনুগত ধন্ম ভ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্্ত্ব এই তিনটি জাতি হইলেও সামান্যত্বাদি 

পদার্থ বিভাজক অনুগত ধর্মসমূহ জাতি নয় বলিয়া! গ্রন্থকার উপাধি শবেের 

দ্বার! পদার্থবিভাজক ধর্মের নির্দেশ করিয়াছেন । 

যদিও ঘট পট প্রভৃতি এক একটি দ্রব্যে, এবং আকাশ, দিক্, কাল ও 

পরমাআ্ীতে অনেকত্ব ধর্শ না থাকায় অনেকত্ববিশিষ্ট ভাবত্ব অবিদ্যমানহেতু 

সাধন্ম্যলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, কিন্ত তথাপি অনেকত্ববিশিষভাঁবত্ব শবকের 

পূর্বোক্ত পারিভাষিক অর্থ করায় অনেক ভাবপদার্থবৃত্তি ষে পদার্থবিভাজক 
উপাধি-_অনুগতধম দ্রব্যত্বাদি, তাহ! এক একটি ঘট পট প্রভৃতি দ্রবণাদিতে 

এবং আকাশ, কল, দিক্ ও পরশাত্মাতে বৃত্তি করায় সাধর্ময পক্ষণের উক্ত 

অব্যাপ্তি নিরাকৃত হইল । “সমবায়িত্* শব্দের অর্থ সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধিত 

অর্থাৎ অনুযোগিত্ব ও প্রতিযোগিত্ব অন্যতর সম্বন্ধে সমব।য়বত্ব অর্থাং কোন 

পদার্থ সমবায়সন্বদ্ধের অনুযোগী হইবে আবার কোন পদার্থ সমবায়ের 

প্রতিযোগী হইবে । কিন্তু সমবায়বত্ব অর্থাৎ সমবায়াশ্রয়ত্ব বা অনুযোগিত! 

সম্বন্ধে সমবায় বিশিষ্ট অথব1 সমবায় সম্বন্ধের অনুযোগী এইরূপ অর্থ হইবে 

না। যেহেতু এইরূপ অর্থ স্বীকৃত হইলে সামান্যও বিশেষে উক্তসাধন্্যের 
অব্যাপ্তি হইবে । কারণ সামান্য বা বিশেষ সমবায়ের অনুযোগী হয় ন। 

বা সামান্তাদিতে সমবায়াশ্রয়ত্ব নাই । আর “সমবায়িত্ব* শব্দের অর্থ সমবায় 

সম্বন্ধের সম্বন্ধিত অর্থাৎ সমবায়ের কেবল প্রতিযোগী এরূপ অর্থ স্বীকার 

করিলে আত্মা ও আকাশ প্রভৃতিতে উক্তসাধন্ম্যের অব্যাপ্তি হয়, কারণ 

আত্ম! ও গগন সমবায় সম্বন্ধে কোন স্থানে বা কুত্রাপি থাকে না বলিয় উহারা 

সমবাঁয়ের প্রতিযোগী হয় না। এই নিমিত্ত এতাদৃশ অর্থ পরিহার করিয়। 

পূর্বেবাক্ত অর্থ গৃহীত হইবে । 

সত্তাবন্ত ইতি। দ্রব্য গুণও কর্মে সত্তা থাকে বলিয়া উক্ত পদার্থত্রয়ের 
সত্তাবত্ব সাধন্ম্য। গুণাদি ইতি । দ্রব্যরৃতি গুণ ও ক্রিয়ার কারণ হুইল 

দ্রব্য । “কারণের প্রাকৃসত্তা” অথব। দ্রব্যের সহিত গুণ ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইল 

প্রতাক্ষথণগ্ডম ৪৭ 



আশ্রয়াশ্রয়ীভাব । দ্রব্য হইল আশ্রয়, গুণ ও ক্রিয় হইল আশ্রক্নী-_“আশ্রয়ের 

প্রাকৃ্সত। এবং আশ্রয়ীর পরসত্তা” এই নিয়মবশতঃ দ্রব্যের উৎপত্তিক্ষণে দ্রব্যে 

গুণ ও ক্রিয়ার অভাব থাকে বলিয়া উৎপত্তিকালীন ঘটাদি দ্রব্যে নিগুপত্ব 

ও নিক্্রিয়ত্বরূপ গুণারদি সাধন্মেযর অতিব্যাপ্তি হয় এবং গগনে ক্রিয়ার অভাব 

থাকে বলিয়া গগনে নিক্কিয়ত্বরূপ গুণাদি-সাধন্মের অতিব্যাপ্তি হয়। 

তথাপি গুণশূন্তত্ব বা নিগুপত্বশব্দের পারিভাষিক অর্থ_ গুপবিশিষ্ট ঘটাদি 

দ্রব্যে অরৃতি যে গুণতাদি ধর্ম তদ্ ধর্মবত্ব। এবং ক্রিয়াশূন্বত্ব বা নি্কিয়ত্ব 
শব্ের পরিভাষিক অর্থ--কন্মবিশিষ্টঘটাদিপ্রব্যে অবিদ্যমান যে পদার্থ 

বিভাজক উপাধি--অনুগত ধর্ম গুপত্বাদি তদ্বত্ব বা গুণত্বাদিবত্ব। তথাহি 

গুণবিশিষ্ট বা] কর্মমবিশিষ্ট ঘটাদিদ্রব্যে ঘটত্বাদি ব! দ্রব্যত্বাদি ধর্ম অবৃতি 

করে ন।, কিন্তু তাদ্বশ ঘটাদিদ্রব্যে অৰৃত্তি ধর্ম হইল পদার্থবিভাজক 

উপাধি-অনুগত ধন্মগুপত্বাদি, তদ্বত্ব বা গুণত্বাদিবত্ব গুণাদিতেই 

থাকে, স্বৃতরাং উৎপত্তিকালীন ঘটাদিদ্রব্যে নিগুণত্ব থাকিলেও গুপত্বাদি 

থাকে না বলিয়া উৎপত্তিকালীন ছটাদিদ্রব্যে গুণাদি সাধন্মেযর 

অতিব্যাপ্তি হইল না। আকাশত্ব আকাশে থাকে, এবং আকাশে ক্রিয়। 

নাই বলিয়া আকাশত্ব কন্মবিশিষ্ট ঘটাদিদ্রব্যে অবৃত্তি ধর্ম হইলেও 

আকাশত্ পদার্থবিভাজক উপাধি-_-অনৃগত ধন্মণ নহে বলিয়। তাদৃশ পদার্থ- 
বিভাজক-উপাধিপদের দ্বারা আকাশত্ব গুহীত হইল না, কিন্তু কর্্মবিশিষ্ট 

ঘটাদিদ্রব্যে অবৃত্তি পদার্থবিভাজক উপাধিপদের দ্বার! গুণত্বাদি পরিগৃহীত 

হইল, তদ্বত্ব বা গুণত্ববত্ব আকাশে না থাকায় আকাশে গুণাদি সাধন্মেযের 

অতিব্যাপ্তি হইল না ॥ ১৪॥ 

বালাল্মঘবিহ্বীলাভতু অন্ন আত্ঘাহুদী মলা: । 
নাহ্লাভভক্লমিলালা লাহলেবমূাভলল | 1৭ || 

জাত্যাদি অর্থাং জাতি ব| সামান্য, বিশেষ সমবায় ও অভাব এই চারিটি 

পদার্থে জাতি থাকে না৷ বলিয়! উক্ত পদার্থচতুষ্টয়ের জাতিশূন্যত্ব সাধর্্্য। 

পারিমাগুল্য অর্থাৎ পরমাথুর পরিমাণ বা অথুপরিমাণ এতদ্ৃভিন্ন সকল 
পদার্থের কারণতা কথিত হইয়াছে । পরমাণু ও দ্বগ্ুক এই উভয় সাধারণই 
অনৃপরিমাণ, যেহেতু পরমাণুপত্িমণের মত দ্বাণ্ুক পরিমাণও কোন বস্তর কারণ 

হয় না। অথ্ুপরিমাণ বা পরমাণুর পরিমাণ এবং দ্বাগ্রুক পরিমাপ ভিন্ন সকল 
পদার্থের সাধর্ম্য হইল কারণত্ব আর অগ্ুপরিমাপের সাধর্ম্য অকারণত্ব ॥ ১৫ ॥ 

৪৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ভানাল্মলি-_বালাল্যালপিক্ষঘোত্র জালাল্যাহীনালিত্র্থ: | দাহিলাগভলমীলি। 

নাহ্লাথ্ভভ্ঘনগুঘহিলাামূ। কাহঘত্্র লন্শিল্লালানিতশ্ব: । অগ্ুঘহিনাথ তন 

ক্ষহঞাণি জ্ঞাহঘাল্। লিভ ভরাসসঘাহজ্-নন্য-নহিলাতাহচক নন । লীল্ব ল অজলনলি” 

নহ্লাঘাহস ভব্র-অলালআলীবীলুক্কুজ্ঘেহিলাঘা-অলকতঅলিযলাল১ লহ্হাহ্ভ্মহজ লহাল- 

হপলহ্য্যল্যত্সাতুলহত-সবজ্লানূ। হন হলনহল্হিলাআাদলীল্দিযভালাল্ঘ অিহীনাহনঘ 

নী্নাঃ | হুহুদদি শীহিসত্হী লিম্যহ্ ল ক্কাহ্ততত্রনূ। হাঘলালঘানাল্য ল সহাভলি:, 
হ্বাবলান ভিন্ন নান্তুলিলিকতআলিলিসাইতীক্ষল্। আহ্নলালত্বসতঅন্ী আজন-নহল- 

মন্তল্রত্স জ্ঞাহআহত্রালু নংললমুলু নহিলাআালাক্ষাহাউন্ী্নম্। লহসাণি ল জ্যাহ্ঘালিত্সা- 

ন্বাযাালাহাঘ হজন্ | লল্ল, স্বানালিবিক্ি' সহীন্রাক্তাহঘালাীঘা আন্নাহধীতজকত্রান 

॥৭এ।। 

সামান্য ইত্যাদি-__সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভ।বে সামান্য বা জাতি 

থাকে না বলিয়। উক্ত সামান্যাদি পদার্থ চতুষ্টয়ের সাধর্ম্য হইল সামান্যানধি- 

করণত্ব বা সামান্যহীনত্ব । পারিমাগুল্য শব্দেব অর্থ অথুপরিমাঁণ, অণুপরিমাণ 

বা পরমাণুর পরিমাণ এবং দ্বাণ্ুকপরিমাণ ভিন্ন সকল পদার্থের সাধর্ম্য হইল 

কারণতা। কিন্ত অণুপরিমাণ কোন পদার্থেরও কারণ হয় না। অনুপরিমাণ 

যদি কাহারও কারণ হইত, তাহা হইলে অনুপরিমাণ নিজের আশ্রয়ীভূত বা 

অধিকরণীভূত অণুদ্ধার! উৎপদ্যমান দ্বপুকপরিমাপের উৎপাদক ব! জনক হইত। 

কিন্তু তাহ] সম্ভব হয় না। কারণ এইরূপ নিয়ম আছে যে- পরিমাণ নিজের 

সমান জাতীয় অথচ নিজ অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তর, পরিমাণের জনক 

হয়। কপালাদির পরিমাণ হইতে উৎপন্ন ঘটপরিমাণ যেমন কপালাদির 

পরিমাণ হইতে উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তর হয়। যে পরিমাণ বূপসংযোগে নিজের 

আশ্রয়ীভূত বস্তর প্রত্যক্ষ উৎপ!দন করে তাহাকেই মহৎ পরিমাণ বলে । 

মহৎ পরিমাণ হইতে উৎপন্ন পরিমাণ যেমন মহত্তর হয়, সেইরূপ অণ্ু- 

পরিমাণ হইতে উৎপন্ন পরিমাণ অণুতর হইয়া! পড়িবে । অণুপরিমাণ অণু- 

জাতীয় এবং অনুপরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ$ট অর্থাৎ ক্ষুদ্রপরিমাণ উৎপন্ন 
করিবে অর্থাং অণুপরিমাণ দ্বারা উৎপদ্যমান বা উৎপন্ন পরিমাণ অণুতর হইয়া 

পড়িবে । জড়ত্বের উৎকর্ষ যেমন অধিক জড়ত্ব, অন্ধের উৎকর্ষ যেমন অধিক 

অন্ধ এবং মৃর্খত্বের উৎকর্ষ যেমন অধিক মৃর্থত্ব, সেইরূপ অথুপরিমাণের উৎকর্ষ 
হইল অণ্ুপরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রপরিমীণ। কিন্তু অণুপরিমাণ হইতে উৎপন্ন 

দ্যণুকাদি-পরিমাণ, অধৃপরিমাণ অপেক্ষা বৃহত্তর পরিমাণ । অতএব অণ্ব- 

প্রত্যক্ষথণ্ডম্ ৪৯ 
ব. বি./ভাষাপবিচ্ছেদ)৩৭-৪ 



পরিমাণ দ্বথুকাদির ব! দ্বাণুকাদিপরিমাণের কারণ হইতে পারে না। কিন্ত 
অনুগতদ্বিত্বসংখ্যা দ্বগ্ুকপরিমাণের উৎপাদক ব1 জনক হয়। কাল ও দিকের 

পরম মহৎ পরিমাণ (যাহা অপেক্ষা বৃহত্তর পরিমাণ নাই), ইন্ড্রিয়ের 

অগোচর-অতীন্দ্রিয় জাতি পরমাধুত্বাদি ও বিশেষ পদার্থ ইহার! কাহারও 
কারণ হয় না। ঘটাদি বিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়তা সম্বন্ধে ঘটাদি বিষয় 

কারণ হয় এই নিয়মবশতঃ ইন্ভ্রিয়গোচর ঘটত্বাদি জাতি এবং মহৎ পরিমাণ 

স্ববিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়। এই নিমিতুই বিশ্বনাথ বলিলেন-__ 

ইক্জিয়ের অগোচর, পরমাণুত্বাদি জাতি, পরমমহ পরিমাণ ও বিশেষ পদার্থ 

প্রভৃতি কাহারও কারণ হয় না। উন্মুক্ত গবাক্ষে সূষ্যকিরণে দৃশ্যমান ধুলিকণা- 
সমূহকে ত্রসরেণ্র বলে। এত্রসরেণুর ষষ্ঠ ভাগকে পরমাণু বলে। এক একটি 
ত্রসরেণুতে ছয়টি পরমাণু থাকে । পরমাণু অতি সুল্মসহেত্ অতীন্দ্রিয়, নিরবয়ব 

ও নিত্যপদার্থ। অনুমান প্রমাণের দ্বারাই পরমাণুব অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় । 

গবাক্ষগত সূর্য্কিরণে দৃশ্যমান অতি সুল্ম সৃশ্ষ্ম ধূলিকণ! নিজের পরিমাপ 
অপেক্ষা অল্প বা ক্ষুদ্র পরিমাপবিশিষ্ট দ্রব্য দ্বার! উৎপন্ন হয়। বন্ত্র যেমন 

নিজের পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিমাণবিশিষ্ট তন্তর দ্বারা উৎপন্ন হয়। এ 
ধূলিকণাও সেইরূপ স্বীয় পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিমাণবিশিষ্ট স্বাবয়বের দ্বারা 
উৎপন্ন হয়। ত্রসরেণু একটি মহৎপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্য। মহংপরিমাণবিশিষট 
ঘটের জনক হওয়ায় কপাল যেমন সাবয়ব, মহং পরিমাণবিশিষ্ট ত্রসরেণুর 

জনক দ্বানুকও তেমনি সাবয়ব। এ দ্বাথুকের অবয়বই পরমাণু। পরমাণু 
অনৃৎপন্ন দ্রব্য বলিয়! গণ্য । সুমেরু ও সর্ষপের আরম্ভক পরমাণুসমূহের সংখ্য।- 
জনিত বৈষম্যই এ উভয়ের পরিমাণের তারতম্যের হেতু বা জনক । অতএব 

যে সুক্্মতম দ্রব্য, অনুংপন্ন নিরবয়ব, নিত্য ও অবিভাজ্য তাহাই পরমাণু বলিয়া 
অভিহিত হয়। পরমাণুর বন্ৃত্বসংখ্য। ত্রসরেণুর মহওপরিমীণ উৎপন্ন করিতে 

পারে না। জন্য দ্রব্যের বহুত্বংখ্যাই মহংপরিমাণের উৎপাদক বা জনক হয় 

এই নিয়মই স্বীকৃত হয়। 
সাধারণতঃ বিষয়প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয় কারণ হ্য়। এবং সেখানে 

কারণীতৃত বিষয়টি বর্তমান থাকে । যোগীদিগের ভবিষ্যৎ ও অতীত বিষয়েরও 

প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু এই প্রত্যক্ষের কারণ ভবিষ্তং ও অতীতকালীন বিষয় সেখানে 

বর্তমান থাকে না, অথচ কারণের প্রাকৃসত্ব। এই নিয়ম আছে। এই নিমিত্বই 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন যে--যোগীদিগের বিষয় প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়কে কারণ 

&০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বলিয়। স্বীকার কর] হয় না। এইজন্যই যোগীদিগের পারিমাগুল্য প্রত্যক্ষের 

প্রতি বিষয়ীভূত পারিমাগুল্য কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। 
অলোকিক প্রত্যক্ষে জ্ঞায়মান অর্থাং বর্তমান জ্ঞানের বিষয়ীভূত সামান্য 

লক্ষণ, প্রযোজক সন্নিকর্ষ ব1 সম্বন্ধ নহে কিন্তু সামান্য বিষয়ক জ্ঞানই প্রযোজক 

সন্বন্ধ। স্বৃতরাং অলৌকিক প্রত্যক্ষে পারিমাগুল্য সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষরূপে 
কারণ বলিয়। গণ্য হয় না । উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন- জ্ঞানাদি ভিন্ন কাধ্যের 

প্রতি পারিমাগুল্যাদি কারণ হয় না। কিন্ত জ্ঞানাদির প্রতি পারিমাগুল্যাদি 

কারণ হয়। 

বর্তমান জ্ঞানের বিষয়ীভূত হেতুকে অনুমিতির কারণরূপে স্বীকার করা 
হয় না। কিন্তু হেতৃভৃত ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির করণ বলিয়া নব্যেরা 
স্বীকার করেন। অতএব পারিমাগুল্য অনুমিতির করণ হয় না। এই নিমিত্ত 
অর্থাৎ এই অভিপ্রার়েই বলিয়াছেন__নিরবয়নব, অতীন্দ্িয, পরমাপৃত্বাদি জাতি 
ও বিশেষপদার্থ কোন পদার্থের প্রতি কারণ বলিয়। অভিহিত হয় না। 

আত্মার মানস প্রত্যক্ষের প্রতি আত্মার পরমমহ্ত্ব কারণ এবং শবের প্রতি 

আকাশেরও পরমমহত্ব কারণ হয়। অতএব পুর্বেব যে পরমমহং পরিমাণের 

কারণতা৷ নাই এই কথা বল! হইয়াছে, তাহ! কাল ও দিকের পরম-মহৎ পরিমাণ 
কাহারও কারণ হয় না ইহাই বুঝিতে হইবে । অন্থথায় পরম মহৎ পরিমাণের 
অকাঁরণতা এই উক্তি অলীক হইয়া! উঠিবে। 

কেহ কেহ বলেন- আত্মার মানসপ্রত্যক্ষের প্রতি আত্মার পরমমহৎ 

পরিমাণেরও কারণতা নাই, ইহাই উদয়নাচাধ্যের অভিপ্রায়। কিন্তু এরূপ 
উক্তি যুকিসঙ্গত নহে। কারণ উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন__পারিমাগুল্য 
ও পরমমহং পরিমাপাদি জ্ঞানাতিরিক্ত ভাবপদার্থের প্রতি কারণ হয় না। 
“কারপত্বঞ্চ জ্ঞাতৃধরন্মেতব্কাধ্যাপেক্ষয়েতি” এই উদয়নাচাধ্য রচিত কিরণাবলী- 
গ্রন্থের এই সংবাদ হইতে অবগত হওয়। যার যে--জ্ঞাতার ধর্ম হইল জ্ঞানাদি, 

সেই জ্ঞানাদিভিন্ন ভাবকার্য্ের প্রতি কারণত্ব পারিমাগুল্যভিন্ন সকল 

পদার্থের সাধর্ম্য। অতএব জ্ঞানাদিভিন্ন ভাবপদার্থের প্রতি পারিমাগুল্য ও 
পরমমহছৎ পরিমাণের অকারণত্ব এই উক্তির দ্বার! জ্ঞানাদি ভাবপদার্থের প্রতি 
পারিমাগুল্য ও পরমমহং পরিমাপের কারণত্ব এই সংবাদ উদয়নাচার্য্যের 
কিরণাবলী হইতে অবগত হওয়া যায়। সৃতরাং পারিমাগুল্য ও পরমমহৎ 
পরিমাণাদির কোন পদার্থেরই প্রতি কারপত্ব নাই এইরূপ কথা বল অনুচিত । 

প্রত্যক্ষ খণ্ডম্ ৫১ 



অতএব আত্মার মানস প্রত্যক্ষের প্রতি আত্মার পরমমহং পরিমাণের কারণত 

স্বীকারে কোন বাধা পরিলক্ষিত হয় না ৷ ১৫ ॥ 

অল্যঘাজিজ্রিহুজ্সজ্ৰ লিছবা ঘুক্বনলিবা । 
জাহান মবব্ ল্য ললিচ্ন নহিজীলিবদূ॥॥ €ছ॥। 
ঝননানিকাহতাত্ন লি ঘলঘান্দজলনানিইনুললূ। 
হ্ন ন্াঘলমর হনৃনীমমূ্' লিলিলইনুম্ | ৩।। 
মন্অনবর্ ক্কান্ঘ' অনলি বনু অলনাতিঅলন লৃ। 
নঙ্গাজল' জলন্ধ ভ্রিবীঘলাক্সা অহ নুলী্ঘ ভ্যালু ।। ৫ 

প্রমার করণ প্রমাণ বলিয়৷ অভিহিত । আর অসাধারণ কারণই করণ বলিয়া 

কথিত। এখন কারণের জ্ঞান ব্যতীত করণপদার্থ সম্যকূরূপে বোধিত হইবে 

না। এই জন্য বিশ্বনাথ কারণের সামান্য লক্ষণ বলিতেছেন-_-যাঁহা কার্ষেযাং- 

পত্তির অব্যবহিত প্রীকৃক্ষণাবচ্ছেদে কার্য্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কাধ্যাধিকরণে 

নিয়ত বর্তমান থাকে এবং অন্যথাসিদ্ধশূন্ত হয়, তাহারই কারণত্ব হয়। যে 
সম্বন্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে কাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলে । যেমন তস্ততে 

পটরূপকাধ্য সমবায় সন্বন্ধে উৎপন্ন হয় বলিয়া এখানে সমবায় কার্যতাঁবচ্ছেদক 

সম্বন্ধ । আর যে আশ্রয়ে কাধ্য উৎপন্ন হয় তাহাকে কাধ্যাধিকরণ বলে । 

যেমন তন্ততে পটকাধ্য উৎপন্ন হয় বলিয়। তস্তকে কারধ্যাধিকরণ বলে । যে 

ক্ষণটিতে পটাদি কাধ্য উৎপন্ন হয় তাহার পূর্ববক্ষণটিকেই অব্যবহিত পূর্ববক্ষণ 

বলা! হয়। এবং কারণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কাধ্যাধিকরণে নিয়ত বৃত্তি ব1 

বর্তমান করে এইরূপ বুঝিতে হইবে। যাহ! অর্থাং কারণটি কাধ্যাধিকরণে 

যে সন্বদ্ধে থাকিয়। কাধ্যের উৎপাদক হয় তাহাকে--সেই সম্বন্ধকে কারণতা- 

বচ্ছেদক সম্বন্ধ বলে। কারণভেদে কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হয়। 

যেমন পটরূপ কার্য্যের অধিকরণে তন্ততে কারণীভূত তন্ত তাদাত্যযসম্বন্ধে 
থাকে । অতএব পটের প্রতি তন্তু কারণ হইলে কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ 

হইবে তাদাত্ম্য। আর পটের প্রতি তন্তসংযোৌগ কারণ হইলে কারপতাবচ্ছেদক 

সম্বন্ধ হইবে সমবায়, যেহেত্ব পটরূপ কার্য্যের অধিকরণে তস্ততে কারণ 

তস্তসংযোগ সমবায় সম্বন্ধে থাকে । এইভাবে কারণভেদে কারণতাবচ্ছেদক 

সম্বন্ধও ভিন্ন ভিন্ন হয়। 

যে যে বস্ত কার্য্যোংপত্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে কাধ্যাধিকরণে নিয়ত 

৫২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বর্তমান না থাকিলেও কাধ্য উৎপন্ন হইতে পারে, ততদ্ভিন্ন সকল বস্তই 

অন্তথাসিদ্ধ। যেমন ঘটাদ্দিরূপকাধ্যের উৎপত্তির নিমিত্ত ম্বত্তিকা, কুস্তকার, 

দণ্ড প্রভৃতি বস্তসমূহের তাদৃশ উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন, কিন্তু রাসভাদি 

বস্ত ব্যতীতও ঘটাদিকাধ্য উৎপন্ন হইতে পারে । এইজন্য ঘটাদিকার্য্য 

সম্বন্ধে রাসভাদি অন্থথাসিদ্ধ। অন্যথাসিদ্ধের ধর্মকে অন্যথাসিদ্ধি বলে। 

অন্যথাসিদ্ধিশৃন্য শব্ের অর্থ__যে বস্ত ব্যতিরেকে যে কাধ্য সিদ্ধ অর্থাং উৎপন্ন 

হয় না সেই বস্তু সেই কাধ্যসন্বন্ধে অন্থাসিদ্ধিশৃন্ত । কারণের লক্ষণে 
“অন্যথ|সিদ্ধিশুন্য” এই বিশেষণপদ সন্নিবেশিত না করিলে আকাশাদি 
বস্তজাত সকল কার্য্যেরই নিয়তপূর্বববর্তীহেত্ সমস্ত কার্যের প্রতি কারণ 
হইয়া উঠিবে। বিশেষ্তদল নিবেশ না করিলে গৌরবদোষ হয়। 

কারণ ঘটাদি কাধ্যের পুতি কারণীভূত দণ্ডাদি বস্তভিন্ন সকল পদার্থই 

উক্তকাধ্য সন্বন্ধে অন্তথাসিদ্ধ বলিয়। “উহ1] নহে উহ নহে” এইভাবে কারণের 

লক্ষণে অনেক অনিয়ত পূর্ববর্তী অন্যথাসিদ্ধের ভেদকৃট নিবেশ জন্য গৌরব 

দোষ হয়। কিন্তু উক্ত বিশেষ্যদল নিবেশ করিলে অনেক অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে 

অনেকগুলি অনিয়তপুর্বববন্তিতার অভাববশতঃ ভেদকুট নিবেশের অপ্রয়োজনহেতু 
লক্ষণের অনেক ল!ঘব হয়। বস্ততঃ যে বস্ত থাকিলে যে কাধ্য উৎপন্ন হয় 

এবং যে বস্ত না থাকিলে যেকাধ্য উৎপন্ন হয় না, সেই বস্তই সেই কাধ্যের 

প্রতি কারণ। এই কারণ তিন প্রকার ॥ ১৬॥ 

বিভাজক ধর্মের দ্বারাই বিভাগ হয়। যেমন পৃথিবীত্ব ও জলত্ব প্রভৃতি 

ধন্ম দ্রব্যের বিভাজক । দ্রব্য হইল বিভাজ্য এবং দ্রব্যত্ব হইল বিভাজ্যতা- 

বচ্ছেদক ধন্ম। যে ধর্ম বিভাজ্যতাবচ্ছেদকের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য ও পরস্পর 

বিরুদ্ধ হয় সেই ধর্মকে বিভাজক ধর্ম কহে। পৃথিবীত্ ও জলত্ব প্রস্থুখ 
ধন্মসমূহ বিভাজ্যতাবচ্ছেদক ত্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ 
হওয়ায় উক্ত পৃথিবীত্বাদি ধর্ম“সমূহ দ্রব্যের বিভাজক হইয়াছে । এই বিভাজক 
ধর্মগুলিকে অবলম্বন করিয়াই নয়প্রকার দ্রব্যের বিভাগ প্রদ্িত হইয়াছে । 

প্রকৃতস্থলে কারণের বিভাগে বিভাজ্য হইল কারণ এবং বিভাজ্যতাবচ্ছেদক 

হল কারণত্ব। সমবায়্িকারপণত্ব, অসমবায়িকারণত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব এই 
তিনটি হইল বিভাজক ধর্ম । এই তিনটি বিভাজক ধর্ম বিভাজ্যতাবচ্ছেদক 

কারণত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্য হইলেও উক্ত বিভাজক ধর্ত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ 

নয় বলিয়া! উহার কারণের বিভাজক হইতে পারিল না। যেহেতু সমবারি- 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ , ৫৩ 



কারণত্ব, অসমবায়িকারণত্ব ও নিমিতকারণত্ব পরম্পর বিরুদ্ধ হয় না। একই 

অধিকরণে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম থাকে না। কিস্তু একই পদার্থ সমবায়িকারণ 

ও নিমিত্কারণ অথব। অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে। 

খেমন অবয়ব ঘটের সমবায়িকারণ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অবয়ব নিমিত্ত কারণ 

হয়। কপালদ্বয়ের সংযোগ ঘটের প্রতি অসমবায়িকারণ এবং প্রত্যক্ষ 

জ্ঞানের প্রতি কপালদ্বয়সংযোগ নিমিত্তকারণ হয়। অতএব উক্ত তিনটি 

ধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ নহে । এইজন্যেই উক্ত তিনটি ধরন কারণত্বের সাক্ষাদ্ 

ব্যাপ্য হইলেও কারণের বিভাজক হইল না। সমবায়িকারণত1, অসমবায়ি 

কারণতা ও নিমিত্তকারণতা ভেদে কারণত] তিন প্রকার । অতএব কারণত্ব 

হইল বিভাজ্য এবং বিভাজ্যতাবচ্ছেদক হইল কারণতাত্ব। সমবায়িকারণতাত্র, 

অসমবান্সিকারণতাত্ব ও নিমিত্তকারণতাত্ব এই তিনটি হইল বিভাজক ধর্ম । 

এই বিভাজক ধন্মত্রয় বিভাজ্যতাবচ্ছেদক কারণতাত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য ও 

পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াছে । উক্ত বিভাজক ধর্্ত্রয়ের দ্বারা কারণতার ত্রৈবিধয 

কথিত হইয়াছে । এই ন্যায়রীতি অবলম্বন করিয়াই বিশ্বনাথ কারিকায় 

বলিলেন--“কারণত্বং ত্রৈবিধ্যং পরিকীন্তিতম্*। এবং করিকায় বিশ্বনাথ 
বলিতেছেন- ন্যায়শান্ত্রের নীতি বা রীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন-_ 

সমবায়িকারণতা, অসমবায়িকারণতা ও নিমিত্কাঁরণতা ভেদে কারণত1 তিন 

প্রকার ॥১৭॥ 

কারণতার ত্রেবিধ্যের জন্য কারণে ভ্রবিধ্যের ব্যবহার হয়। এইরূপ 

ব্যবহারকে লক্ষ্য করিয়াই গ্রন্থকার কারিকায়--“জ্ঞেয়ং তু সমবায়িজনকং” 

এইভাবে কারণের বিভাগ করিয়|ছেন-__যাহাতে অর্থা সমবাস্ত্রিকারণীভূত 

ষে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়। কাধ্য উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্যকে সমবায়িকারণ 

বলিয়! জানিবে | এইরূপ বলাতে ইহাও বোধিত হইল যে-দ্রব্যই সমবায়ি- 

কারণ হয়, অন্যপদার্থ সমবাস্িকারণ হয় না। 

“যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়৷ কাধ্যটি উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্যটি সমবাস়্ি- 

কারণ হয়” সমবায়িকারণের লক্ষণের এইরূপ অর্থটি নির্দোষ হইল না। যেহেতু 
“যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া! কার্য উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্যটি কাধ্যের 

অধিকরণ হইবে, কার্য্যের অধিকরণ কারণরূপে কথিত হয় নাই। কারণের 

সামান্য লক্ষণে কথিত হইয়াছে যে-_অন্যথাসিদ্ধিশৃন্য হইয়া কাধ্যতাবচ্ছেদক 
সম্বন্ধে কার্্যাধিকরণে ষে বস্তি নিয়মিত বা নিয়ত থাকিবে, সেই বস্ভটি 

৫৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



কারণ বলিয়। গণ্য হইবে । অতএব সমবায়িকারণের লক্ষণটির অর্থ এইভাবে 

করিতে হইবে--যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে কার্য উৎপন্ন হয়, এবং সেই 

কার্যাধিকরণে দ্রব্যে নিয়ত বর্তমান থাকিবে অর্থাৎ কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে 

বৃত্তি করে সেই দ্রব্যই সমবায়িকারণ হয় । কাধ্যাধিকরণে যে সম্বন্ধে থাকিলে 

কারণ হয়, সেই সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হয় । সমবাযর়িকারণ স্থলে কারণতাবচ্ছেদক 

সম্বন্ধ হয় তাদাত্য। তাহা হইলে সমবায়িকারণের লক্ষণটর ফলিতার্থ হইল 

এইরূপ- সমবায় সম্বন্ধে কাধ্যাধিকরণে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে যে দ্রব্য থাকে সেই 

দ্রব্যই সমবায়িকারণ বলিয়া গণ্য হয়। হেমন কপালগ্বয় ঘটের সমবায়ি- 

কারণ, তন্তু পটের সমবায়িকারণ। কপালছয়--অবয়ব, ঘট--অবয়বী 

এবং তন্ত-_অবয়ব, পট--অবয়বী। অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধ হইল 

সমবায় । সমবায় সম্বন্ধে ঘটরূপ কাধ্যের অধিকরণে কপালছ্য়ে তাদাত্ম্য- 

সম্বন্ধে কপালদ্বয় থাকে বলিয়া! কপালদ্বয় ঘটের প্রতি সমবায়িকারণ হয়। 

স্ব, স্ব-এ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে এবং সমবায় সম্বন্ধে পটরূপ কাধ্যের অধিকরণে 

তস্ততে ত।দাত্্যসন্বন্ধে তন্ত থাকে বলিয়! তন্তু পটের সমবায়িকারণ হয় । 

এইভাঁবে ঘটাদি ঘটাদিগতরূপের প্রতি সমবায়্িকারণ হয় । 

স্ব-সমবায়িকারণে সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়। যে বস্তু কাধ্য উৎপন্ন করে, 

তাহাকে অসমবায়ি কারণ বলে এইটি অসমবায়ি কারণের সামান্য লক্ষণ। 

বিশেষ লক্ষণটকে এইভাবে বলিতে হইবে--যে কারণটি কার্যের সহিত 

অথব। কারণের সহিত একই অধিকরণে--সমবায়ি কারণে সমবায় সম্বন্ধে 

থাকিয়। কাধ্য উৎপন্ন করে তাহাকে অসমবায়ি কারণ বলে। যেমন তস্ত- 

সংযোগ পটের অসমবায়ি কারণ এবং তন্তরূপ পটরূপের অসমবায়ি কারণ 

হয়। তন্তসংযোগ সমবায্সিকারণীভূতে তন্ততে সমবায় সমন্ধে থাকিয়া 

পটবূপ কাধ্য উৎপন্ন করে বলিয়া! পটকাধ্যের প্রতি তস্তসংষোগ অসমবায়ি- 

কারণ হয়। অন্তপসংযোগ যেমন সমবায় সম্বন্ধে তন্ততে থাকে, সেইরূপ 

অবয়বীরূপ পট ও অবয়বাত্মক তন্ততে সমবায়সম্বন্ধে থাকে । তন্তসংযোগরূপ 

কারণটি, পটাত্মক কাধ্যের সহিত পটের সমবায়িকারণীভূতে একাধি- 
করণে তস্ততে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়! পটকার্্য উৎপন্ন করিতেছে । 

এবং তস্তরূপ স্বসমবাক্িকারণে তস্ততে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া পটরূপ 

উৎপন্ন করিতেছে । যেমন তন্তরূপ স্বসমবায়িকারণ তস্ততে সমবায় সম্বন্ধে থাকে 

সেইরূপ পটরূপের সমবায়ি কারণ পট ও তন্ততে সমবায় সম্বন্ধে থাকে । 

প্রত্যক্ষখণ্ডম ৫৫ 



তস্ত রূপাত্মককারণটি কার্যযভূতপটরূপের সমবায়িকারণীভূত পটের সহিত 
সমবায়িকারণীভূতে একাধিকরণে ততন্ততে স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকিয়া 

পটরূপাত্মসক কাধ্য উৎপন্ন করিতেছে । এইটি হইল দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ ! 

যে পদার্থটি যে কাধ্যের সমবায়িকারণ নহে, অসমবায়ি কারণও নহে অথচ 

কারণ হয় সেই পদার্থ সেই কাধ্যের তৃতীয়ভূত নিমিতকারণ বলিয়! কথিত 

হয়। যথ)। পটের প্রতি তরী, বেমা, ঈশ্বরীয় জ্ঞান ইচ্ছ! প্রভৃতি এবং ঘটকাধ্যের 

প্রতি কুলালচক্ত প্রভৃতি । অসমব।য়ি কারণনাশে কাধ্য নাশ হয় ॥১৮॥ 

নত কাহততর কিম? আল আছ অল্যথনি। লহ ক্কাহআাতহস। লললি। 

অলনাধিক্রা্তী আবন্স' সব্াবল' ক্কাত্ণ লিনীবলঅদত্রাধিক্কাহজদগি্ণথ: । অন্গ যঝনি 

ন্তবীলল্তুঘীঘালা দহ্তাদতা ঘি্াহ্আত্র হান, লশাহীনাদদি অলিঘালান্বলনাঘি- 

কতা হান, ব্ানাভীলালদি হভভান্জলদনাযিক্কাহ্ঘাত হান, খাদি ঘহাবলআাহি- 

ক্রাহঘাকহাতী ভবীনল্ত্তঘযীনসিন্র্ন ইল । ভুহীলল্তুবঘীবভ্ত ্ততীঘন্তবযীম সনি 

অবলল্রাধিক্তাহত সখী । ঘত্র নবাহিক্ষলণি নহাজ্নল্ভাত্ববদন্াসিক্কাহ্ণা খনক্ধনিলি 

লনক্তাত্যঅিলশ্রাঘিন্াতআভহ্বাটী লজক্িগ্গতত হিম । আত্দণিহীনযুজানা তত জ্কুসাণি 

ভমনাধিক্কাঘা্থ লাব্তি। বন লজিল্পন জালাল্যক্তহাহী ইয়ঈনন । অন ঝদনাধি- 

ক্তা্তী সবআাল্ল লিনিন জ্কামন্কাথসত্সাবক্ঘা, ক্যাংণীক্কাপ্রসআবতযা ল। আব" 

অশ্বা-__ঘহাহ্কি সলি নাতভযীবাহ্ক্ষিলঘলন্রাঘিক্কাহতলু | উন ক্ান্থীতা ঘওুল অহ 

ক্রাআাহর জনানতআঁঘীবাহধীক্ষতিনন্ কনা সতআাভিহহ্বি। লিলীঘ অথা-_ঘতুক্ধন সলি 

কনাভজঘনবলবরাধিক্াহতোমূ । হত্রবান্জনাহ্কি দলি অলনাধিক্তা্ণা ঘনুহবীনল অহ 

ভ্রনাভঘব্স হৃক্ষফিদনূ ক্কনান্ত সতআঘজিংক্তি। লীখান্ব ভ্ন্িনু অলশভ্রাযতজল্টীল, 

্ন্মিন্ ফল-জদতা মি-অননবত্ন-ঝম্ঘল্ধীলি দ্রভিনীওখ: । হত্যস্ব কাহথকাখব-ক্কাংঘ- 
ক্াখল্যিলহ সব্আবজ্যা অলনাঘিক্যাঘী সতাল্ল ভ্কা্থ হ্আালাহিমিল্লনঅলনা মিজ্ঞাতা- 

লিলি আালাল্যভঙাত ঘহ্যনবিলল্। আফঞ্তাঁ জননাধিক্ষাহতাঘললাপিক্ঞাহগাঞ্যা ঘং 

ঘিল্ল জ্ঞাত নুলীয দিলিউীকাতলিঅধ্থ: ॥২-২৩॥ 

কারণতু কাহাকে বলে? এই আশঙ্কা সমাধানের জন্য বিশ্বনাথ কারিকায় 

বলিলেন-__“অন্যথ1” ইত্যাদি গ্রন্থ । যাহা! অন্যথাসিদ্ধি শুন্য হইয়া কার্যযোৎ- 

পত্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণাবচ্ছেদে কার্ধ/তাবচ্ছেদক সম্বন্ধে কাধ্যাধিকরণে 

কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে নিয়ত বর্তমান থাকে তাহারই কারপত্ব বলিয়। 

স্বীকৃত হয় ইহাই কারণত্বের সামান্য লক্ষণ । তাহার কারণত্বের ॥১৬॥ 

তত্র ইতি। সেই সমবায়িকারণে প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট যে কারণ 

৫৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



তাহাই দ্বিতীয় কারণ অসমবায়ী নামক । এই অসমবায়ি কারণের লক্ষণটি 

এইভাবে স্বীকার করিলে যদিও পটের প্রতি তুরী ও তন্ত সংযোগের অসমবায়ি 

কারণত্বের উৎপত্তি হয়, এবং অভিঘাত ও নোদনের প্রতি বেগ ও স্পর্শের 

যথাক্রমে অসমবায়িকারণত। হয়, এবং ইচ্ছ! ও প্রবৃত্তির প্রতি জ্ঞান ও ইচ্ছার 

যথাক্রমে অলমবায়িকারণতা হয়। তথাপি পটের অসমবায়িকারণ 

লক্ষণে তুরী-তস্তসংযোগভিন্নত্ব এই বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে অর্থাৎ 
পটের সমবায়িকারণে তন্ততে তস্তসংযোগ সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়া 

তরী ও তন্তসংযেগ পটের অসমবায়ি কারণ হইতে পারে, কিন্তু বস্তৃতঃ 

তুরী ও তস্তসংযোগকে পটের অসমবায়িকারণরূপে স্বীকার কর। যায় ন1। 

কারণ “অসমবায়িকারণনাশে কাধ্যনাশ হয়” ইহাই নিয়ম। কিন্তু তুরী- 
তত্ত সংযোগের নাশের পর পটরূপ কাধ্যের নাশ পরিলক্ষিত হয় না, এই 

ক।রণেই তুরী-তস্ত-সংযোগ পটের অসমবায়িকারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় না। 

এই অভিপ্রায়েই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন--পটের অসমবায়িকারণের লক্ষণে 

তুরী-তন্ত সংযোগভিন্নত্ব নিবেশ করিতে হইবে । তুরীতস্ত-সংযোগ কিন্ত 

তুরী ও পট সংযোগের প্রতি অসমবায়ি কারণ হইবেই। কারণ তৃরী-তস্ত 
ংযোগের নাশ হইলে তরী ও পটের সংযোগ বিনষ্ট হয় । 

এইরূপ বেগ জন্য বেগের প্রতি এবং বেগ জন্য স্পন্দনের প্রতি বেগাদিও 

অসমবায়ি কারণ হইবেই । যেহেতু বেগাদির নাশ হইলে উক্ত কাধ্যসমৃহেরও 
নাশ হইয়া! থাকে । অতএব এ সমস্ত কাধ্যের অর্থাৎ অভিঘাত, নোদন, ইচ্ছা ও 

প্রবৃত্তি প্রভৃতির অসমবায়িকারণের লক্ষণে তং তং ভেদ অর্থাৎ বেগ, স্পর্শ, 

জ্ঞান ও ইচ্ছ' প্রভৃতির ভেদ নিবেশ করিতে হইবে । অর্থাং যদিও অভিঘাতের 

গ্রতি বেগ অসমবায়িকারণ হয়, নোদনের প্রতি স্পর্শ অসমবায়িকারণ হয়, 

ইচ্ছার প্রতি জ্ঞান অসমবায়িকারণ হয়, এবং প্রবৃত্তির প্রতি ইচ্ছা অসমবায়ি- 

কারণ হয়। তথাপি উক্ত অসমবায়িকারণের লক্ষণে যথাক্রমে বেগভিন্নতে 

সতি, সম্পর্শভিন্নত্বে সতি, জ্ঞানভিন্নত্বে সতি, ইচ্ছাভিন্নত্বে সতি, এইরূপ 

বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে। যেহেতু “অসমবায়িকারণ নাশে 

কার্য নাশ হয়” এপ ব্যাপ্তি এ সকল স্থানে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্ত 

আত্মার জ্ঞান ইচ্ছা! প্রভৃতি বিশেষ গুণগুলির কোন কাধ্যের প্রতিই 

অসমবায়িকারণত্ব নাই, এইজন্ব অসমবায়িকারণের সামান্ত লক্ষণে 

“আত্মবিশেষগুপভিন্নত্বে সতি” এইরূপ বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে । 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৫৭ 



অসমবায়িকারণস্থলে সমবায়িকারণে প্রত্যাসতি-্-সম্বন্ধ দুই প্রকার হয় । 

যথা কার্ষ্যৈকার্থপ্রত্যাসতি অর্থাং যে কারণটি কাধ্যের সহিত একই অধিকরণে-_ 

সমবায়িকারণে সমবায় সম্বন্ধে থাঁকিয়। কার্ষ্য উৎপন্ন করে সেই কারণটিকে 

গ্রথম অসমবাক্সিকারণ বলা হয়। উদাহরণরূপে বলা হ্ইয়াছে--ঘটাদির 

প্রতি কপালসংযোগাদি অসমবায়সিকারণ। এখানে কপালসংযোগরূপ 

কারণটি ঘটাত্মক কার্যের সহিত একই অধিকরণে--সমবায়িকারণে কপালে 

সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়! ঘটাত্মক কাধ্য উৎপন্ন করিতেছে । 

কারণৈকার্থপ্রত্যাসত্তি অর্থাৎ যে কারণটি কারণের সহিত একই অধিকরণে 

( সমবায়িকারণে ) স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকিয়। কাধ্য উৎপন্ন করে 
তাহাকে দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলে। উদাহরণরূপে বলা হইগ্লাছে__ 

ঘটরূপের প্রতি কপালরূপ অসমবায়িকারণ। ঘটগতরূপের প্রতি ঘট সমবায়ি- 

কারণ, সেই সমবায়িকারণীভূত ঘটের সহিত কপালরূপের একই অধিকরণে 

কপালে প্রত্যাসত্তি আছে । এই প্রত্যাসত্তি সম্বন্ধ হইল স্থসমবায়িসমবেতত্ ॥ 

স্ব-পদের দ্বারা কপালরূপ গৃহীত হয় স্বসমবায়ী হইল কপাল, কপালে সমবেত 

ঘট, তাদ্ুশসমবেতত্ব ঘটে থাকায় “সম্বন্ধসত্ে সম্বন্ধিসত্ব1” এই নিয়মবশতঃ 

স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে কপালরূপ, কাধ্যভূত ঘটরূপের সমবায়িকারণীভূতে 

ঘটে আছে। আর কপলরূপ স্বসমবাপ্সিকারণে কপালে সমবায় সম্বন্ধে থাকে । 

যে কারণটি স্বসমবায়িকারণে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়! এবং স্বকার্যের 

সমবায়ীভূত কারণে স্বসমবায়ি সমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকিয়। কাধ্য উৎপন্ন করে 
সেই কারণটি দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলিয়! পরিগণিত হয় ইহাই ফলিতার্থ। 

এই দ্বিতীয় অসমবাক্সিকারণের লক্ষণট ন! করিলে ঘটবূপের প্রতি কপালরূপের 

অসমবায়িকারণত্বের অনুপপত্তি হইত; কোনস্থলে-_ প্রথম অসমবায়ি কারণস্থলে 

সমবায় সম্বন্ধে স্বকার্ষ্ের সমবায়িকারণে বৃত্তিমান্ পদার্থই অসমবায়িকারণ 

এবং দ্বিতীয় অসমবায়িকারণস্থলে ন্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে স্বকাধ্যের 

সমবায়িকারণে বৃতিমান্ পদার্থই অসমবায়িক।রণ ইহাই ভাবার্থঃ। এইরূপে 

কা্যৈকার্থ ও কারণৈকার্থ এই দুইয়ের অন্যতরসন্বন্ধে সমবায়িকারণে প্রত্যাসন্ন 

অর্থাং সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মার জ্ঞানাদি বিশেষ গুণ ভিন্ন কারণকে অসমবায়ি- 

কারণ বলে ইহাই সমবাক্লিকারণের সামান্য লক্ষণরূপে অভিহিত হইল। 

সমবায়িকারণত্ব ও অসমবায়িকারণত্ব এই দ্বই প্রকার কারণত্ব ভিন্ন তৃতীয় 

কারণত্বই হইল নিমিত্কারণত্ব ॥ ১৬-১৮ ॥ 

৫৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ঘল অই দুল্দলান:, জাংআলানান না হয । 

ল্য সি ঘুল্বমাৰ জাতী মব্তুলমাননিষানমূ ।0$8॥ 
অলন্ধ' সবি দুষ্বনলিলালঘবিজাঘ ল অজ নুক্তানী। 
জঅলিব্িলঘাদি মভুনিলিসলানহ্দ্ধ দু্নলান্িল: 1২০] 
হরি নস্্রান্সঘালিভ্া ভতজ্লাহ্কিলাহিলনু। 
ভশ্রাহী ভুতভঘাৰি ভ্রিনীঘলঘি হহালমূ 1২৫1। 
নূ্বীঘল্তু মননূ নীল হুকা-জলন্দীওবহ: | 

ন্্রলী হামাছি: জ্ভাইনতলানহনন্তলকী ||৭২।। 
বিশ্বনাথ অন্থাসিদ্ধঘটিত কারণের সামান্য লক্ষণ বলিয়। অন্যথাসিদ্ধ পদার্থ- 

সমূহের পরিচয় দিতেছেন-_“যেন সহ” ইত্যাদি কারিক। দ্বার] । 

যাহার সহিত কারণের পূর্ববভাব অর্থাৎ যাহার সহিতই যে কার্যের প্রতি 

যাহার যাহার পূর্ববরৃতিত্বের জ্ঞান হয় সেই কাষ্যের প্রতি সেই সেই পদার্থ 
অন্যথাসিদ্ধ বলিয়। কথিত হয় । 

কারণকে গ্রহণ করিয়াই অর্থাং কাধ্যের কারণীভূত পদার্থকে দ্বার করিয়াই 

যাহার বা যে যে পদার্থের কাধ্যের প্রতি পূর্ববভাব -পূর্ববৃত্তিত্বের জ্ঞান হয়, 

সেই কাধের প্রতি সেই সেই পদার্থ অন্থ! সিদ্ধ বলিয়। গণ্য হয়। 

কাধ্যের প্রতি যাহার পূর্ববজ্ঞান, অন্যের প্রতি পূর্ববভাবজ্ঞানের- পুর্বববৃতিতব- 

জ্ঞানের পর হয় অর্থা যে কাধ্যের প্রতি যে পদার্থের নিয়তপুর্বববৃতিত্বজ্ঞান 

অন্যকোন কাধ্যের নিয়তপূর্ববৃত্তিত্ব জ্ঞানের পরই অবগত হওয়া যায়, 
সেই পদার্থ সেই কার্য্ের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ বলিয়] অভিহিত হয় । 

কারণের প্রতি পূর্বববন্তিতা অবগত না হইয়া যাহার কার্য্যের প্রতি পুর্ব - 

বৃত্তিতা গৃহীত ন। হয় তাহাকে সেই কা্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ বলে। যাহার। 
নিয়ত বা নিয়মিত আবশ্যক পূর্ববর্তী অর্থাং কার্য্ের উৎপত্তিতে যে সকল 
পদার্থ নিয়তপূর্ববরৃতি হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা অবশ্য কঠপ্ত তাহার! কাষ্্যের 

কারণ হয়, তদ্ভিন্ন পদার্থসমূহ অগ্যথাসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই পাঁচটি 

জন্যথাসিদ্ধ । দণগুত্বাদি প্রথম অন্যথাসিদ্ধ । ঘটাদির প্রতি দণ্ডরূপাদি দ্বিতীয় 

অন্যরথাসিদ্ধ, আকাশ তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ, কৃস্তকারের পিতা চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ । 

ঘটাদি নির্মাণের নিমিত ম্ৃতিকাদি আনয়নে নিযুক্ত রাসভাদি পঞ্চম অন্যথা- 

সিদ্ধ । উক্ত পাঁচটি অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে পঞ্চম অন্যর্থসিদ্ধিটিই আবশ্তক অর্থাং 

প্রত্যক্ষখণ্ডমূ পু ৫৯ 



পঞ্চম অগ্যথাসিদ্ধের দ্বারাই কারণেতরপদার্থসমূহ বোধিত হইবে ॥ ১৯-২২ ॥ 
হবাদীলল্যখানিজ্রমীঘ ক্ষিঘলা ঘহাখাঁ তহাহ--ঈলিনি। যনু ক্কাহ্য' সনি 

ক্যাঘাহ দুততঅলিনা ইন ঈণ মৃষ্বাব, লনু ক্কাঙ্" লি লহুণলল্যখাবিভ্রলিঅখ: | 
যণা ঘন মলি হ্গভত্রলিলি । জিলীযলল্নঘাজিভ্ুলাহ-_কাহঘালিনি | যহ্র জআালল্চ্্তা 

অন্নয-ল্যলিইঙ্গী ল ক, ন্ষি্তু ল্কাহভালাহান অল্নয-ন্যলিইক্ী নৃষ্থা ব, 
বহুল্যাতাবিভুমূ । যণ্া হুন্ভজ্নল্। ভীলীযলাহ- অন্ন সলীলি। আল্য সলি 

মৃতঅভিত্ মৃহ্থীতী অহ যন জ্কায্য' সলি ঘৃত্নঅভির শৃষ্ঠাব, লহ লবু জ্ঞায্য" সনি 
অল্যখাবিভুমূ। ঘণ্তা ঘত্াহ্ক্ক সনি আক্কাহাহা। লহ হি ঘহ্যাহ্কি সলি 

ক্কাআত্নলাক্ষাহাননঅহ্তান । আন্কাহাহত ছি হাভ্হভললাঘিক্কাতাতল্। হলস্ব ল্য 

হাহ সলি ক্কাহঘাতত য্হ্ীতিত ঘত্তাহিল্ক সলি জনন্ঞর সাঙ্তাদলহ্রহুল্মখ্রাজিভ্ুমূ। 
লন্বু হা্যাসঘংদন লত ক্কাহগাতন ক্কা অল্যশ্বালিভ্িহিলি ন্? ঘস্বলীলি মান্তাতা। 

নন্তু আক্কাহাঙ্য হান সলি অনন্ধংন ক্িদনন্্হন্মমিলি সনু। ক্ষন্বংআাহিক নিহীম্- 
ঘন্বাখরনিলি। 

নন্তুখদন্যখ্বাবিজুদান্থ- অল: সলীলি। যলৃজ্কাহরঅলঙ্গ সলি দুক্বনলিত লা 

ঘৃত্বন্থতিতন মুহ্ীবল অহ যন জ্ঞাদ্য' সনি ঘূত্বললিব লা ঘুনন্মলিকল ৃষ্কাবি, লহ লন 
ক্রাযঘ' সলি অন্যশানিজ্তমূ। শখা জ্তুানদিতুঘতত সলি, লহ ভ্ুকাভদিনৃতনল 

ঘন্রসবি অলক্বি5ল্যখ্বাজিত্ডি:, সুজান বত জলক্নে তত ইচ্ভানলি:, জ্ুভাভনালব্ 

ঘন সলি অনন্গ্রানু। 

দস্বনদল্যধাঘিভলাহই _ অলিহিকলিলি।  অন্হজন্বত্তন-নিযল-নুঙ্লঘভিন ঘৃ 

ক্তাযঅহমন লক্িন্ললন্যশ্বাবিজুলিতঅধ্: | অলঘৃত্র সত্ঘহী লহ কাহঘামূ, অলক লজ্যতত- 

লল্যখাধিভ্রম। লঙলছ্ি মহুংললপহযন্নকতুল'। বীনালক্ক্ত্যবনল্যখাবিভ্মূু। লন্ 

ধনকীতী ক্কি নিলিবলক্কলিলি শ্রা্হল। লহুনহজাবী: জ্যাহতালানভ্উন্ন্ষতন ভাঘনান্। 

হামাভিহিলি । অহ্ঘত্জ্যক্ষি' সলি হাহ নিযলনৃর্অভিতিলব্তি, লক্সাদি লহ্ঘ 

জানীয সলি বিজুন্কাহআামানক্ওভাহিমিইন লহল্যকহণি জঙলল হান্রলীভলযখাবিজ হলি 

মান: | হৃবিদ্তু ছলি। ঘবদ্তু দস্বন্ত অল্যখাজিভ্প্ত নর দস্বনী5ল্যধাধিভু আনহয্ক- 
₹বীদন ইমা ন্বহিলার্বতজানু। লখাহি হয্ভাহিসিলেহমন্্ভামলিষলহূতম্বলিজিই্ে জ্ায্য- 

লন হ্য্লাহিক্কলল্যখাবিভ্রমূ। ল ন্ব ঈঘহীতী ভি শিলিবানক্কলিনি নাভ্যমূ। 
হজ্ভততহত কাতার হুজ্ভঘভিি-ঘহক্নহাঘা;: অকন্রল্ঘতক্ককন বাঁহলান্। ঘহললল্ধম্ামঘি 

অনিল ন্মহ্লাখ্ ঘন্লজি ॥৭ৎ-২২। 

অন্তথাসিদ্ধির জ্ঞান না থাকিলে কারণের সামান্যলক্ষণের ঘটক অন্থযথা- 

৬০ * ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সিদ্ধিশূন্যের বা অন্যথাসিদ্ধাভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। যেহেতু 
অভাবজ্ঞানের প্রতি প্রতিযোগী জ্ঞান কারণ হয়। স্ৃুতরাং কারণীতভূত 
প্রতিযোগী অন্যথাসিদ্ধির গ্ঞান ব্যতীত উক্ত অভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। 

এই নিমিতই বিশ্বনাথ “ইদানী” মিত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা কোন্ কোন্ পদার্থ 

অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া! গণ্য তাহাই বলিতেছেন। 

যে কাধ্যের প্রতি কারণের পূর্ববরৃত্তিতা যেরূপে অর্থাৎ যে ধর্ম পুরস্কারে 
গৃহীত হয়, সেই ধর্মই সেই কার্ধ্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ বলিয়! কথিত হয় । 

যেমন ঘটাত্মক কাধ্যের প্রতি দণ্ডত্ব প্রথম অন্যথাসিদ্ধ। যেহেতু ঘটকার্য্যের 

প্রতি দণ্ডত্বরূপেই দণ্ড কারণ হয়, কিন্ত দ্রব্যত্ব বা পদার্থ ত্বাদিরূপে দণ্ড কারণ 

বলিয়। স্বীকৃত হয় না, কারণ অনুযনানতিরিক্তবৃত্তি ধর্মই অবচ্ছেদক হইয়! 
থাকে । অতএব কারণাবচ্ছেদক ধন্মসমূহই প্রথম অন্যথাসিদ্ধ হয় । 

দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিতেছেন-__-“কারণ” মিত্য।দি গ্রন্থের দ্বারা । 

যাহার স্বতত্ত্রভাবে-_-নিরপেক্ষভাবে অর্থাং অন্যকে অপেক্ষা না করিয়া 

কাধ্যের প্রতি অন্থয় ব্যতিরেক নাই, কিন্তু স্বকারণকে অপেক্ষা ব৷ দ্বার 

করিয়! কার্যের প্রতি অন্বয় ব্যতিরেকশালী হয় অর্থাং যে পদার্থটি নিজের 

কারণীভূত পদার্থটি থাকিলেই থাকে, আর নিজের কারণীভূত বস্তটি না 
থ।কিলে থাকে না, সেই পদার্থটি স্বকারণ জন্য পদার্থাত্মক কার্যের প্রতি দ্বিতীয় 

অন্যথাসিদ্ধ হয় । যেমন ঘটের প্রতি দগুরূপারি। দণ্ড থাকিলে ঘট উৎপন্ন 

হয় (€ অন্বয় ), দণ্ড না থাকিলে ঘট উৎপন্ন হয় না (ব্যতিরেক)। অতএব 

দণ্ডের ঘটের সহিত নিরপেক্ষভাবে অন্বয়-ব্যতিরেক আছে, দণ্ডের অন্বয় 

ব্যতিরেক আছে বলিয়াই দণ্ডরূপেরও অন্বয়-ব্যতিরেক হইতেছে । অতএব 

দেখা যাইতেছে যে--দণ্ড যদি অন্বয়-ব্যাতিরেকশালী হয়, তাহ! হইলে দণ্ড- 

রূপও অন্বয় ব্যতিরেকশালী হইবে । স্ৃতরাং দণ্ডরূপ দণ্ডকে আশ্রয় বা 

দ্বার করিয়াই ঘটের সহিত অন্বয় ব্যতিরেকশালী হয়, নিরপেক্ষভাবে হয় ন! 

এই কারণে দগুরূপ ঘটের প্রতি ছ্িতীয় অন্যরথাসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয় । 

তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিতেছেন--“অন্যং প্রতি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। প্রথমে 

অন্তের অর্থাৎ প্রকৃত -ঘটাদি কাধ্যভিন্ন কার্্যাস্তরের প্রতি যে পদার্থের 

পূর্ববৃত্তিত্ব বা কারণত্ব গ্রহণ করিয়। পরে ঘটাদি কাধ্যের প্রতি উক্ত পদার্থের 
পূর্বববৃতিত্ব গৃহীত হয়, সেই পদার্থ ঘটাদি কার্যের প্রতি তৃতীয় অন্যথা সিদ্ধ 

বলিয়। পরিগণিত হয় । যেমন ঘটাদি কাধ্যের প্রতি আকাশ তৃতীয় অন্যথা- 

প্রত্যক্ষখণ্ড মূ ৬১ 



সিদ্ধ । যেহেতু প্রথমে প্রকৃত ঘটাদি কার্ধ্য ভিন্ন কার্য্যান্তরভৃত শবের প্রতি 
আকাশের শব্দ সমবায়িকারণত্বরূপে বা আকাশত্বরূপে পুর্বববৃত্তিত্ব বা কারণত্ 

গ্রহণ করিয়া! পরে ঘটাদি কার্ম্ের প্রতি আকাশের পূর্ববনৃতিত্ব বা কারণত্ব 

গৃহীত হইয়াছে বলিয়া! ঘটাদি কাধ্যের প্রতি আকাশ তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ 

হইল । ঘটের প্রতি শর্ধের সমবায়িকারণত্বরূপে আকাশের কারণত্ব স্বীকৃত 

না হইয়। শবাশ্রয়ত্বরূপে আকাশের কারণত্ব স্বীকৃত হইলে আকাশ কোন্ 

অন্যথাসিদ্ধ হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন--যদি 

আকাশ শবের সমবায্সিকারণ বলিয়! স্বীকৃত ন৷ হইয়! কেবল শব্দাশ্রয় বলিয়। 

স্বীকৃত হয়, তাহ1 হইলে প্রকৃত ঘটাদি কার্য্য ভিন্ন কাধ্যান্তর-_-শবের প্রতি 

কারণত্ব গৃহীত ন। হওয়ায় আকাশ তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিয়! গণ্য হইবে 

না, কিন্তু পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ বলিয়! গ্রহীত হইবে । যদি বল শবের প্রতি 

আকাশ কারণ বলিয় স্বীকৃত হইলে এঁ কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম কোন্ 

পদার্থ হইবে ? অর্থাং কারণতা কিঞ্চিদ্ ধর্মাবচ্ছিন্ন হয়, নিরবচ্ছিন্ন কারণতা 

হয় না। এখন আকাশ নিষ্ঠকারণতা কিঞ্চিদি ধর্মাবচ্ছিন্ন নহে এরপ যদি 

বল তাহ! হইলে আকাশে শব্দের কারণত। থাকিতে পারে না, যেহেতু 

নিরবচ্ছিন্ন কারণত গৃহীত বা স্বীকৃত হইলে অন্য পদার্থ হইতেও শব্দ উৎপন্ন 
হইতে পারিত। এবং “কেবল শবের প্রতি আকাঁশই কারণ” এরূপ কারণের 

নিয়ম বা ব্যাপ্তিও থাকিত না, কিন্তু উক্ত নিয়ম নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন । 

অতএব শবের প্রতি আকাশের কারণত্ব স্বীকৃত হইলে এ কারণতাঁর অবচ্ছেদক 

ধর্ম কোন্ পদার্থ হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন-_- 

আকাশে “ক” প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দসকল ব1 বর্সকল থাকে বলিয়া 

আকাশ কবান্ খবান্ ইত্যার্দিরপে কথিত হয় বলিয়া! কবত্ব, খবতৃ বা “ক” 

“খ” ই সেই কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম। বর্সকল অনেক হেতু আকাশ 

কবান্ খবান্ প্রভৃতি প্রয়োগবশতঃ কবত্ব খবত্ব প্রভৃতি ধর্মসমূহ উহার 
অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হইলে গৌরব দোষ হয় এবং বর্ণসমহ অনিত্যবশতঃ 
সার্ববকালিক হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন বিশেষ পদার্থ অর্থাং 

আকাশব্যক্তিত্ব বা আকাশগত পরম মহত্বরূপ গুণবিশেষ অথব। আকাশগত 

তদেকত্বরূপ সংখ্যাবিশেষই অবচ্ছেদক ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে । চতুর্থ 

অন্যথাসিদ্ধের বিষয় বলিতেছেন--“জনকং প্রতি” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। 

যে কাধ্যের কারণীতূত পদার্থের প্রতি যে পদার্থের পূর্বববৃত্তিত্বজ্ঞান বা 

৬২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



কারপত্ব জ্ঞান গৃহীত হওয়ায় কাধ্যের প্রতি সেই পদার্থের পূর্বববৃত্িত্বজ্ঞান বা 

কারণত্বজ্ঞান গৃহীত হয় সেই কার্য্ের প্রতি সেই পদার্থ চতুর্থ অগ্যথাসিদ্ধ 
বলিয়া কথিত হয়। যেমন ঘটকাধ্যের প্রতি কুস্তকারের পিতা অন্যথাসিদ্ধ । 

যেহেতু এখানে ঘটকাধ্যের কারণ কুস্তকারের প্রতি কুস্তাকার পিতার পূর্বব- 

বৃত্তিত্বজ্বান বা কারণত্জ্ঞান গৃহীত হওয়ায় ঘটকাধ্যের প্রতি কুসম্তকার পিতার 

পূর্বববৃত্তিত্বজ্ঞান গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং ঘটকার্য্যের প্রতি কুম্ভকার পিতা! 

অন্যথাসিদ্ধ হইয়াছে । ঘটকাধ্যের প্রতি কুলালপিতৃত্বরূপে কুলালপিতার 
কারণত্ব গৃহীত বা স্বীকৃত হইলে ঘটের প্রতি কুলাল পিতা অন্যথাসিদ্ধ হয়। 

কিন্তু ঘটের প্রতি কুলালত্বরূপে কুলাল পিতার কারণত্ব গৃহীত্ব হইলে ইঞ্টাপত্তি 
অর্থ।ং কুলালত্বরূপে কুলালপিতার ঘটকাধ্যের প্রতি কারণত্বসিদ্ধ আছে 
যেহেতু কুলাল মাত্রই ঘটের প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। 

পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের কথা৷ বলিতেছেন-_“অতিরিক্তমি”্ত্যাদি গ্রন্থের দ্বার] | 

যে পদার্থের কার্ষে/র প্রতি নিয়তপূর্বববৃত্তিত্ব অবশ্যই পরিলক্ষিত হয় এবং 

যে পদাথের নিয়তপূর্বববৃত্তিত্ব স্বীকৃত না হইলে কাধ্যোৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় না, 

সেই অবশ্য স্বীকৃত নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থ ভিন্ন সকল পদার্থ ই পঞ্চম অন্যথা- 
সিদ্ধ বলিয়া! অভিহিত হয়। অতএব অর্থাং অবশ্যস্বীকৃতনিয়তপূর্বববৃত্তিভিন্ন- 

পদার্থের অন্যথাসিদ্বত্ব স্বীকৃত হওয়ায় প্রতক্ষের প্রতি মহত কারণরূপে অবশ্য 

স্বীকৃত হয় এবং অনেক ভ্রব্যত্ব অর্থাৎ অণু ভিন্ন দ্রব্ত্ব অন্যথাসিদ্ধ বলিয়। 

গণ্য হয়। মহত্ব ও অনেক দ্রব্যত্ব-অণুভিন্ন দ্রব্যত্ব সমানাধিকরণ বৃত্তি বলিয়। 

অনেক দ্রব্যতকে কারণরূপে স্বীকারে ক্ষতি কি? এই শঙ্কা বারণের নিমিত্ত 

«নচ” ইত্যাদি গ্রন্থের বিষয় উপস্থাপিত করিতেছেন । উক্ত উক্তির বৈপরীত্যে 

কি বিনিগমনা আছে? অর্থাং প্রতক্ষের প্রতি অনেক দ্রব্যত্ব কারণ 

এবং মহত্ব অনাথাসিদ্ধ এরূপ না বলিয়। প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব কারণ, আর 

অনেক দ্রব্ত্ব--অণুভিন্ন দ্রব্ত্ব এরূপ বিপরীত কথনবিষয়ে একপক্ষ সাধিকা 

কি যুক্তি আছে? কোন যুক্তি তে! পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ শঙ্ক। করিতে 

পার! যায় না। যেহেতু মহত্ব কারণরূপে স্বীকৃত হইলে মহ্ত্বত্ব কারণতাবচ্ছেদক 

ধর্ম হয়, আর অনেকদ্রব্যত্ব কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম 

অনেক ভ্রব্যত্বন্ব হয়। মহত্বত্ব, অনেক দ্রব্যত্বত্ব অপেক্ষা শরীরকৃতলঘ্ৃধর্ম অর্থাং 

অনেক দ্রব্যত্বত্ব ধর্মটি অনেকতব ঘটিত হওয়ায় একত্বভেদ প্রভাতি পদার্থস্তরের 

দ্রব্যত্বতাংশে ভান হওয়ায় অনেক দ্রব্তৃত্ব কারণরূপে স্বীকৃত হইলে গৌরব 

প্রত্যক্ষধণ্ডম্ ৬৩ 



দোষ হয়। আর মহত্ব কারণ বলিয়া গণ্য হইলে লাঘব হয়। ইহাই এখানে 

একপক্ষসাধিকা যুক্তি । 

রাসভাদি ইতি-_যে ঘটবিশেষের প্রতি রাসভের বা গর্দভের নিয়ত- 

পূর্বববৃত্তিতা আছে সেখানেও সেই ঘটজাতীয় কাধ্যের অর্থাং ঘটসাধারণের 

প্রতি কারণ বলিয়! সিদ্ধ বা নিশ্চিত দণ্ড প্রভৃতির দ্বারাই সেই ঘটব্যক্তিরও 

উৎপত্তি সম্ভব হয় বলিয়! রাসভাদি অন্যথাসিদ্ধ হয় ইহাই ভাবার্থ বা 

ফলিতার্থ । * 

এই পাঁচটি অন্যথাসিদ্ধের সধ্যে পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ অবশ্যই স্বীকার্যয 

বস্ত। যেহেতু এই পঞ্চন অন্যথাসিদ্ধের দ্বারাই অপর চারিটি অন্যথাসিদ্ধ 

গৃহীত হয়। যেমন ক।রণবূপে অবশ্য স্বীকাধ্য কার্যোর নিয়তপূর্বববৃততি 

দণ্ডাদি দ্বারাই ঘটাদি কাধ্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় বলিয়। দণ্ডত্বাদি অন্যথা সিদ্ধ- 

রূপে স্বীকৃত হয় । 

যদি বল উক্ত উক্তির বিপরীতভাবে কথনে কি বিনিগমন! আছে ? অর্থাৎ 

ঘটাদি কাধ্যের প্রতি দণ্ডত্ব কারণ আর দণ্ড অন্যথাঁসিদ্ধ এইভাবে ন৷ বলিয়! 

ঘটাদি কাধ্যের প্রতি দণ্ড কারণ আর দগুত্ব অন্যথাসিদ্ধ এইভাবে কথনে 

একপক্ষ সাধিক1 যুক্তি তে৷ পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বলিতে পার না। 

কারণ ঘটের প্রতি দণ্ড যে সম্বন্ধে কারণ হয়, ঘটেব প্রতি দগুত্ব তাহা অপেক্ষ) 

গুরুতর সম্বন্ধে কারণ হয়। অতএব দণ্ডত্ব ঘটাদি কাধ্যের প্রতি কারণ বলিয়া 

স্বীকৃত হইলে দগুঘটত গুরতর পরম্পর] সম্বন্ধ কল্পনাজন্য গৌরব দোষ হয় । 

তথাহি সমবায় সম্বন্ধে ঘটের প্রতি দণ্ড স্বজন্য ভ্রমিমত্তব সম্বন্ধে অথবা স্বজন চক্র- 

ভ্রমণজন্-কপালদয়াশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে কারণ হয়। আর সমবায় সম্বন্ধে ঘটের 

প্রতি দণ্ত্ব স্বাশ্রয় জন্য ভ্রমিমত্ব সম্বন্ধে অথব স্বাশ্রয় দণ্ডজন্য_ চক্র ভ্রমণ জন্য- 

কপালছয়াশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে কারণ হয়। অতএব দণ্ডের কারণত্ব স্বীকারে 

কারণতা ঘটক সম্বন্ধ লঘৃ বা লাঘব হয় বলিয়। দণ্ডই ঘটের প্রতি কারণ বলিয়। 

অবশ্যই স্বীকৃত হইয়াছে । এবং দগুত্বের ঘটের প্রতি কারণত্ব স্বীকারে 

কারণতাঘটক সম্বন্ধ জন্য গৌরবদোষ হয় বলিয়া দণ্ুত্বই ঘটকাধ্যের অন্যথা- 

সিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হ্য়। এইরূপ বিনিগমন। এখানে পরিদৃষট হয়। 

এইভাবে পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের দ্বারাই অপর অন্যথাসিদ্ধ সমূহের চরিতার্থতা 

পরিলক্ষিত হয়। উক্ত কারণতাঘটক স্বপদের দ্বার যথাক্রমে দণ্ড ও দণ্ুত্ব 

গৃহীত হয় ॥ ১৯-২২॥ 

৬৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অলনাধিন্কাততত্জ ঈল্মভঈলিনিকী স্ । 
যুগনমমান্গন্বলি ম ঘলঘাত্ঘঅলজামি ইনু ॥।২ই)। 

“যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে কার্য্য উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্য সমবায়িকারণ 

হয়।” ইহার দ্বারা বোধিত হয় যে সমবায়িকারণত্ব কেবল দ্রব্যেরই সাধর্খ্য 

হয় অর্থাং দ্রব্যই সমবাক্সিকারণ হয়, অন্য পদাথ” সমবায়িকারণ হয় ন।। 

যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয়, সেই কাধ্যাধিকরণে দ্রব্যে তাদাত্ম্য 

সম্বন্ধে যে থাকে তাহাই সমবায়িকারণ বলিয়া কথিত হয়। অতএব 

দ্রব্য ভিন্ন অন্য পদার্থ সমবায়িকারণ হইতে পারে না। 

যে কারণটি শ্বকাধ্যের সহিত অথবা স্বকার্যোর সময়ায়িকারণের সহিত একই 

অধিকরণে--স্ব-সমায়িকারণে থাকে তাহাকে অসমবায়িকারণ বলে । নিত্য- 

গুণভিন্ন সকল গুণ হইল ভাবাত্মক কারধ্্যগুণ এবং কর্মমাত্রই ভাবাত্সক কার্য । 

এই ভাবাত্মক কার্যযগুণ ছুই প্রকার--কারণগুণোতপন্ন ও অকারণগুণোৎপন্ন । 

যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়-_সমবায়িকারণীভূতদ্রব্যগত গুণের দ্বার] 
উৎপন্ন হয় .তাহাদিগকে কারণগুণোতপনন গুণ কহে। যেমন তন্তরূপাদির 

দ্বারা পটরূপারদি উৎপন্ন হয় বলিয়া পটরূপাদি হইল কারণগুণোংপন্নগুণ। 

আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়-_সমবায়িকারণীভূতদ্রব্যগত গুণের দ্বার 
উৎপন্ন হয় না তাহাদিগকে অকারণগুণোৎংপন্ন গুণ বলা হয় । যেমন--ঘটের- 

পাকজরূপের প্রতি পাক হইল অসমবাক্সিকরণ। পাকজরূপের আশ্রয়--সম- 

বায়সিকারণীভূত ঘটাত্মকত্রব্গতশ্যামগ্ডণের দ্বার! উৎপন্ন হয় না বলিয়! পাকজ- 

রূপকে অকারণগুণোতপন্ন গুণ বলে । এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও শব এই গুণগুলির 
আশ্রয়ভূত দ্রব্য আত্মা ও আকাশ নিত্য পদার্থ বলিয়1 উহ্থারা কাহারও প্রতি- 
সমবায়্িকারণ হয় না, এইজন্য জ্ঞানাদিগুপসমূহ অকারণগুণোৎপন্ন বলিয়। 

গণ্য হয়। 

অসমবাযক্সিকারণত্ব কেবল গুণ ও কর্মের সাধন্ম্য অর্থাং কেবল ভাবাত্মক 

কার্যগুণ ও কন্ন অসমবায়িকারণ হয় । কারণগুণোৎপন্ন গুণের অসমবায়ি- 

কারণত্বের উপপত্তির জন্মই যে কারণটি স্বকাধ্যের সমবায়িকা'রণের সহিত একই 

অধিকরণে--স্বমমবায়িকারশে থাকে তাহাকে অসমবায়িকারণ বলিয়! স্বীকার 

কর] হয় । এইরূপ সমবায়িকারণের দ্বিতীয় লক্ষণ করা হইল। এখানে স্বকার্য্যের 

সমবায়িকারপীভৃত দ্রব্যে পটাদিতে অসমবায়িকারণটি স্থসমবায়িসমবেতত্বসন্বক্ধে 

প্রত্যক্ষতণ্ডম্ ৬৫ 
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থাকে, এবং একই অধিকবণে--স্বসমবায্িকারণীভূতদ্রব্যে তত্তপ্রভৃতিতে 

অসমবায্মিকারণটি ও স্বকার্ধ্েব সমবায়িকারণীভূত পটাদি সমবায় সম্বন্ধে 
থাকে ॥২৩॥ 

অমতাঘীলি। ভচ্মূ। ঘুণক্ললি। আবনআাধিক্কাত্তাত্র মুজ-্ম্মমিল্সানা 

ঈচ্য' লন্তু ঘুজ-কম্গতী' জাঘযলিতাস লান্নদেল্ | অখলা অঅলনািক্কাংঘানৃনি- 

অলাধিন্লআলিনংন লহ: । নল স্ানাীলামঅননাযিক্কাহআতনলিহইডনি ( ল হালি: ) 

লানযামি 0২২) 

“গুণকম্মা” ইত্যাদি গ্রন্থের তাতপর্যযার্-অপমবায়িকা!রণত্ব গুণ ও কনম্ম ভিন্ন 

সকল পদার্থের বৈধন্ম্য কিন্ত গুণ ও কর্মের সাধন্ম্য নহে । অর্থা অসমবায়ি- 

কারণত্ব গুণ ও কন্ম ভিন্ন যাবতীয় পদার্থে থাকিবে না, কিন্ত সকল গুণ ও কর্মে 

থাকিবে এইরূপ অভিমতও নৈয়ায়িকের নহে । সাধন্থ্যপ্রকরণে বৈধন্ম্যকথন 

অসঙ্গত, এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-“অথবে”তি গ্রন্থ । অসমবায়িকারণ যে 

সকল বিশেষগুণ ও কন্মবিশেষ তাহাতে বর্তমান যে সত্বাভিন্ন গুণত্ব ও বর্ত্ব 

জাতি সেই জাতিমত্বই অসমবায়িকারণত শব্দের পারিভাষিক অর্থ । অতএব 

আবত্মাদির বিশেষ গুণ নিত্যপদার্থ জ্ঞানাদি ও গগনপরিমাণে অসমবায়িকারণত্ব 

সাধারণতঃ না থাকিলেও উক্ত সাধন্ম্য লক্ষণে অব্যাপ্তি হইল না। যেহেতু 

গগনপরিমাণও আত্মাদির বিশেষ গুণ জ্ঞান।দিতে উক্ত পারিভাষিক অসমবায়ি- 

কারণত্ব আছে । কারণ গগনপরিমাণও আত্মাদির বিশেষ গুণ জ্ঞানাদি গুণ- 

পদার্থ হেতু গুণত্বজাতি বিশিষ্ট হইয়াছে । সৃতরাঁং গগনপরিমাণ ও আত্মাদির 
বিশেষ গুণ জ্ঞানাদিতে অব্যাপ্তিবারণেব জন্য অসমবায়িকারণত্বের উক্ত পারি- 

ভাষিক অর্থ কথিত হইল। উক্ত লক্ষণের ঘটক বৃত্বিত্ব ও জাতিমত্্ব সমবায় 

সম্বন্ধে বলিতে হইবে । অন্যথায় কালিক সম্বন্ধে দ্রব্যত্বাদি লইয়! দ্রব্যে অতি- 

ব্যাপ্তি হইবে ॥ ২৩ ॥ 

জন্য নিত্রন্ীজ্স আগিবতরমিহীক্যবী। 
ফিত্যাহীলা নলালাল্তত বল্সত-যুজনীঘিবা 1২৮। 

অন্যত্র অর্থাং পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুর পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, 

আত্মা ও মন এই নিত্য দ্রব্যগুলি ভিন্ন যাবতীয় পদার্থের আশ্রিতত্ব সাধন্ম্য । 

কালিকবিশেষণতা ভিন্ন সমবায়াদি যে কোন সম্বন্ধে বৃতিমত্বই আশ্রিতত্ব শবকের 

অর্থ। অগ্যথায় কালিকবিশেষপতা সম্বন্ধে সকল বস্তই কালে থাকে এই নিয়ম- 

৬৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



বশতঃই উক্ত নিত্যব্রব্যসমৃহও কালিকবিশেষণতাদি সম্বন্ধে কালাদিতে থাকে 
বলিয়া আশ্রিতত্ব নিত্যদ্রব্যেরও সাধশ্শ্য হইয়। পডে। 

ক্ষিত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা বিশেষ করিয়। দ্রব্যের সাধন্শ্যের কথ] বলিতেছেন-_ 

পৃথিবী প্রভৃতি নয়টি দ্রব্যের দ্রব্যত্ব বা দ্রব্যত্ববন্ত ও গুণযোগিত্ব অর্থাং আশ্রিতত্ব 

বা গুণবত্ত সাধন্ম্য। গুণসমানাধিকরণ-দ্রব্যত্বব্যাপ্যপৃথিবীত্বাদি-জাতিমত্বই 

গুণবত্ব শবের বিবক্ষিত অর্থ। অতএব উৎপত্তিক্ষণ।বচ্ছিন্ন ঘটাদিতে গুণবস্তব 

রূপ সাধশ্য্যের অব্যাপ্তি হইল না ॥ ২৪ ॥ 

অল্মীলি ৷ লিভযনরন্যাছি নহলাঘনাক্কাহারীলি লিগা আগিলত আাশচ্য নিব ঃ। 

আগিলতল্ত্ত অমলামাছিঘজ্লল্ীন নূতিদ, লিহীঘতলযা লিবযালালদি জ্কালানী গ্ুদঃ। 

হহাননী' অতঘহবীল নিহাভ্য জাঘজয ননন্তুনােব-_হির্সাহীলালিলি । ভনচ্জুদূ 0৭৩ 

পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুর পরমাণু, আক।শ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই 

সকল নিত্যদ্রব্য ভিন্ন যাবতীয় মসেকল) বস্তরই আশ্রিতত্ব সাধর্ম্য | সমবায়াদি 

সম্বন্ধে বৃত্তিমত্বই আশ্রিতত্বশব্দের অর্থ। অন্যথায় কালিকবিশেষণতা সম্বন্ধে 

নিত্যদ্রব্য ও কালাদিতে থাকায় নিত্যদ্রব্যেরও আশ্রিতত্ব সাধর্ম্য হইয়। পডে। 

এখন বিশেষ করিয়! দ্রব্যের সাধর্ম্যের কথা! বলিতে আরম্ভ করিতেছেন-_ 

“ক্ষিত্যাদি” গ্রন্থের দ্বারা । ইহার অর্থ স্থখবোধ্য হেতু সুস্পষ্ট ॥ ২৪ | 

জিবি ঘা উজ: বনী মল হ্নল্ল। 
নহা-ঘহকন-মুতাত্-ক্ষিঘা-বাপনা অলী |1২৭। 

পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি দ্রব্যের পরত্ববত্ব, অপরত্ববত্ব, 

মূর্তত্ব, ক্রিয়াবন্ব ও বেগবত্ব বা বেগাশ্রয়ত্ব এইগুলি সাধর্্য বলিয়া কথিত। 
মূর্তত্ব-শব্দের অর্থ--অপকৃষ্টপরিমাণবন্ব । যে পরিমাপের সীমা! আছে, সেই 

পরিমাণকে অপকৃষ্ট অর্থাৎ দ্র পরিমাণ বলে । আকাশ, কাল, আত্ম! ও দিক্ 
ইহাদের পরিমাণের সীম! নাই বলিয়! উহার! অপকৃষ্ট পরিমাণবান্ নহে । এই 

নিমিত্ত উহার! মূর্তপদার্থ বলিয়া অভিহিত হইল না ॥ ২৫ ॥ 

ছিলিহিবি। দৃঘিত্যঘুতীন্রাসুননঘা ঘহজ্বাঘহ্্হত লূত ক্গিঘানত ঈবনবলত 
বাঘচ্যমনূ। লন্বযঙ্গ ঘতানী ঘহজলঘহত্ণ মা লীন্ঘল্ন, লঙ্গাম্মামিহিলি শ্রাভযমূ। 
ঘহংলাহ্বিনালা ঘিক্ষতশ্পজ্যততল্যাচঘআলিমংতভ্য লিনহিলমানূ। মূর্বলঘন্তুষ্ত- 

অহিনাতনতঅলূ। তক্ব বীমানব, আাবলাহ্ঘিবিনাজজ্য ভ্তনীডদি অনকৃজ্ভ্রআনাশ্রানূ। 

প্রতাক্ষখণ্ডম্ ৬৭ 



দুক্রতলু জনন জন্দঘনানাঘিন্কংআ-এজ্জ্যাচ্য-জালিদংঘমূ। লবানত্থ ঈলনহ্- 
স্থলি-রহঘতভ্যাথ-আলিলংবস্ব আীত্যমূ ২৬ 

ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চদ্রব্যের সাধন্শ্যের কথা বলিতেছেন--“ক্ষিতি” ইত্যাদি 
গ্রন্থের দ্বারা । পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি দ্রব্যের পরত্বস্্, 
অপরত্ববত্ব, মূর্তত্ব, ক্রিয়াবত্ব ও বেগবত্ব সাধর্্য । পরত্ব দুই প্রকার--দৈশিক 
পরত্ব অর্থাৎ দূরত্ব, আর কালিক পরত্ব অর্থাৎ জ্যোষ্ঠত্ব। এইভাবে অপরত্বও ছুই 
প্রকার-দৈশিক অপরত্ব অর্থাৎ সন্নিকৃষত্ব আর কালিক অপরত্ব অর্থাৎ 
কনিষ্ঠত্ব। যদি বল যে ঘটাদিতে কালিক পরত্ব ও অপরত্ব উৎপন্ন হয় নাই সেই 
ঘটাদিতে কালকৃত পরত্ব ও অপরত্ব রূপ সাধর্দেযর অব্যাপ্তি হয়। এরূপ 
বলিতে পার না। কারণ পরত্বাদির সমানাধিকরণ অর্থাং পরত্বাদির সহিত 
একাধিকরণে বর্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্ব, ঘটত্বাদি জাতি, তাদ্বশ জাতি- 

মত্বুই পরত্বাপরত্ববত্ব শকের বিবক্ষিত অর্থ। উক্ত ঘটে পরত্বাদির অভাব 
থাকিলেও তাদ্ৃশজাতিমত্্ থাকায় লক্ষণসমন্বয়হেতু অব্যাপ্তি হইল না। “পর- 
ত্বাদিসমানাধিকরণদ্রব্যতবব্যাপ্যজাতিমত্ব* এখানে «“সমানাধিকরণ" পদার্থের 
ঘটক “বৃত্তি” ও “জাতিমন্ত্ব” সমবায় সম্বন্ধে বলিতে হইবে । অন্যথা আত্মত্ব 
কালকৃত পরত্বাধিকরণে ঘটাদিতে কালিকবিশেষণত! সম্বন্ধে বৃত্তি করে অথচ 
আত্মত্ব দ্রব্ত্বব্যাপ্য জাতি বলিয়৷ গ্রাহ্া হওয়ায় এবং আত্মত্ববত্ব বা আত্মত্ 

আত্মাতে থাকায় আত্মাতে উদ্ত পারিভাষিক পরত্বরূপ সাধর্ম্যের অতিব্যাপ্তি 

হয়। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি এরূপ বলিলে আত্মত্ব দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি 

হইলেও পরত্বাধিকরণে পৃথিব্যাদিতে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি করে না বলিয়! উক্ত 

অতিব্যাপ্তি দৃরীতবঁত হইল বা হয় না। এবং সমবায় সম্বন্ধে “জাতিমত্্” এইরূপ 
ন1! বলিলে জন্যগুণাদিতে উক্ত পারিভাষিক সাধর্ম্যোর অতিব্যাপ্তি হয় ; 

যেহেতু পরত্বাধিকরণে পৃথিব্যাদিতে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান অথচ দ্রব্ত্বব্যাপ্য- 
জাতি ঘটত্বাদ্ি হইয়াছে, সেই ঘটত্ববত্ব কালিক সম্বন্ধে জন্য গুণাদিতে 

থাকে । এখন সমবায় সম্বন্ধে “জাতিমত্্্” এরূপ বলিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় 

না। কারণ তাদৃশ পারিভাষিক জাতিমত্ব অর্থাং ঘটত্ববত্ব সমবায় সম্বন্ধে 
জন্য গুণাদিতে থাকে না, কিন্তু ঘটাত্মক পৃথিবীতে থাকে । “জন্যানাং জনকে। 
কালঃ” এই কারিকানুসারতঃ নিত্য ও অনিত্য সকল বস্তই কালিক সম্বন্ধে 
জন্য পদার্থে ও মহাকালে বর্তমান করে। এই নিমিতই “জন্যগুণাদিতেই” 
অতিব্যাপ্তি প্রদশিত হইয়াছে। 

৬৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



মূর্ত শব্দের অর্থ--অপকৃষ্টপরিমাণবন্ধ । যে পরিমাণের সীম! আছে, 

দেই পরিমাণকেই অপকৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিমাণ বলে। সেই অপকৃষ্ট 
পরিমাণবত্ব পৃথিবী, জল, তেজঃ, বাম ও মনের সাধর্ম্য বলিয়া অভিহিত হয়। 

আকাশ, কাল, আত্মা, দিক্ ও পরমাণু এইসকল বিভুপদার্থের পরিমাণ পৃথিবী 
প্রভৃতি জগ্তপদার্থগত পরিমাণ অপেক্ষা অপকৃষ্ট অর্থাং ক্ষুদ্র নহে বলিয়া 

আকাশাদি পরিমাণ অপকৃষ্$ট পরিমাঁণবং নহে। 

পরমমহংপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থই বিভু বলিয়া! কথিত হয়। স্ৃতরাং 

আকাশাদি বিভু মূর্ভপদার্থ বলিয়া গণ্য হইল না। অতএব অপকৃষ্ণপরিমাণবত্ত 
শব্দের অর্থ__অবিভৃবৃত্তিপরিমাণবত্ব। এইজন্য বিভু পদার্থে মূর্তত্বরূপ সাধর্মোর 
অতিব্যাপ্তি হইল না। যে ঘটাদিতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় নাই বা মৃষলাদিতে বেগ 

উৎপন্ন হয় নাই, সেইস্থলে অব্যাপ্তিবারণের জন্ত ্রস্থকার-_“পৃর্বববং” ইত্যাদি 

্রস্থসংবাদ উপস্থাপিত করিতেছেন। পূর্বববং অর্থাৎ পরত্বাদিবন্বস্থলে বিবক্ষিত 

অর্থের মত। কর্মের সমানাধিকরণ অর্থাৎ কর্মের সহিত একাধিকরণে বর্তমান 
যে দ্রব্যত্বব্যাপা পৃথিবীত্বাদিজাতি তাদ্বশ জাতিমত্বই কম্নবন্ত শব্দের বিবক্ষিত 

অর্থ। অতএব তাদৃশ ঘটাদিতে ক্রিয়ার অভাব থাকিলেও তাদৃশ জাতিমত্ত 
থাকায় উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছিন্ন ঘটাদিতে কর্মবত্বরূপ সাধন্ম্যের অব্যাপ্তি হইল না। 

বেগবস্বশবের অর্থ__বেগবিশিষ্ট পদার্থে বর্তমান ষে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদি 

জাতি তাদৃশ জাতিমত্ব। অতএব মৃষলাদিতে বেগের অভাব থাকিলেও উক্ত 

পারিভাষিক বেগবত্ব বা তাদ্ৃশজাতিমত্ব থাকায় মৃষলাদিতে বেগবত্বরূপ 

সাধরন্ম্যের অব্যাপ্তি হয় না ॥ ২৫ ॥ 

ক্ধাজজাবদবিহা অভ্বনবজ্ব নম মন্তুবৃ। 
ফিতসাৰি নস্থ খুলালি ত্াবি জহানল্বিন্ি ২ 

কাল, আকাশ, আত্মা ও দিক্ এই বিভু পদার্থসমূহের ক্ষিতি, জল, তেজঃ, 
বায় ও মন এই সর্বব মৃত্তপদার্থের সহিত সংযোগ থাকায় এবং পরমমহৎ 
পরিমাণ থাকায় উক্ত বিত্ত পদার্থগুলির সর্ববগতত্ব অর্থাৎ সর্ববমূর্তসংযোগিত্ব ও 
পরমমহ্ত্ববত্থ বা পরমমহংপরিমাপবত্থ সাধর্শ্য । ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও 

আকাশ এই পাঁচটি দ্রব্য ভূতপদার্থ বলিয়। ভূতত্ব উহাদের সাধর্ম্য। আর 
ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায় ইহারা স্পর্শবান্ দ্রব্য বলিয়া স্পর্শবস্ব উহাদের 

সাধ্য । তৃতত্ব শব্দের অর্থ-_-আত্ম ভিন্ন হইয়া বিশেষ গুপবত্ধ ॥ ২৬ ॥ 
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কাউলি। ক্কান্তাঙ্তাহ্াট্নহিহা ঘত্ঘালত দব্সমননত্ব আঘক্মূ। ভজন 

অভ্তনূরঘযীঘিতদূ, দহনদব্ংলত্দ জালিলিহীন: আঘকরমলাসঘণহিলাঘাত মা। 

ছিতআহীলি। দৃগ্রিভ্ঘনুজীনাহলাক্তাহানাঁ শুলহমূ। বম্্ লহ্িহিজ্দিয-লাঙ্ানিহীন- 
যুঘংলমূ। অঙ্গ সাঙ্থা শীন্ষি্ষসন্মহাকনতনযীন্ঘ্ণ শী্যমূ। বীন গ্বানী ঘহু 

হুতাহি সদ্থী ব্ালভাদি তদনীলমাললিনঅংআানু, ভন্রলি আংমনি লালিন্ঘামি') লনা 

সতহাতিঘঘজদাহিদলি ঘহনাঘআাহী অভ্যামি', লহআাদি ভলকঘঘীয্যত্বান) লট 
ক্গাহতআাল্লহাঘজিঘানাল্ল ল সব্সহাততদূ। অগনা আকদাগ্ৃতিনিহীনব্যঘালতরমূ। ব্নরলহীলি। 

দ্বধিত্অদুজীনাভুনা হহাতংনমূ ২৫ 
কাল, আকাশ, আত্মা ও দিকের সর্ববগতত্ব ও পরমমহত্ব হইল সাধর্শায। 

সর্ববগ্তত্ব শবের অর্থ সর্ববমূর্তসংযোগিত্ব, যেহেতু উক্ত কালাদি বিত্বু পদার্থ- 
সমূহের ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বাম়ু ও মন এইসকল মূর্ভপদার্থের সহিত সংযোগ 
আছে। পরমমহত্বত্ব জাতিবিশেষ বা অপকর্ষ পরিমাণত্বের অর্থাং ক্ষুদ্র 
পরিমাণত্বের অনাশ্রয়--পরমমহৎপরিমাণত্বের আশ্রয় যে পরিমাণতত্ব। 

ক্ষিত্যাদি__-পৃথিবী, জল, তেজঃ, বাম ও আকাশ এই পীচটি দ্রব্য ভূতপদার্থ 

বলির! ভূতত্ব উহাদের সাধর্থ্য। ভূতত্ব শব্দের অর্থ বা লক্ষণ-_চক্ষুরাদি পঞ্চ 
বহিরিক্ত্িয়ের দ্বার? গ্রাহা-_ প্রত্যক্ষযোগ্য যে রূপাদিবিশেষগুণ তদ্বত্ব। এই 

তভৃতত্বলক্ষণের ঘটক “বহিঃ” পদানুপাদানে মনোগ্রাহাজ্ঞ।নাদিবিশেষগুণবিশিষ্টে 

আত্মাতে ভূতত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এবং পরমাণুর রূপ প্রত্যক্ষযোগ্য 
নহে বলিয়৷ বহিরিক্ডিয় গ্রাহ্থবিশেষগুণবত্ধ পরমাণুতে অবৃতিহেতু পরমাথুতে 

ভূতত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, এই অব্যাপ্তিবারণের জন্য বহিরিক্তরিয়গ্রাহ্া জাতি- 

মদ্বিশেষগুণবত্বই ভূতত্বেরস্ববপ স্বীকার করিতে হইবে । এখন রূপত্বজাতি গ্রহণ 
করিয়া! পরমাণুরূপে লক্ষণসমন্বয় হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তি দূরীভূত হইল। 
বহিরিক্ত্রিয় গ্রাহ্থজাতিমংসংযোগাদিবিশিষ্টে কালাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের 

জন্য উক্ত ভূতত্ব লক্ষণে “বিশেষ” শব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । “জ্ঞাত ঘট” 

জ্ঞানবিশিষট ঘট এপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ঘটের সহিত পলোৌঁকিকসংযোগসন্বন্ধে 
বহিরিজ্তিয়চন্ষুঃ সম্বদ্ধ বা সংযুক্ত হওয়ায় ঘটের লৌকিকপ্রত্যক্ষ হয়, আর 
চক্ষুঃসংমৃক্ত মন£সংযুক্তত্মসমবেতজ্ঞানবিষয়ত্বরপ অলোকিকজ্ঞালক্ষণসন্থন্ধে 

জ্ঞানের সহিত বহিরিক্তরিয়চক্ষঃ সম্বন্ধ হওয়ায় জ্ঞানের জলোকিক প্রত্যক্ষ হয়। 
অথবা চক্ষুঃসংযুক্ত-মনঃসংযুক্তাত্মসমবেত-জ্ঞানরূপ-অলোকিক জ্ঞানলক্ষণ সম্বন্ধে 
ঘটের বিশেষণীতূত-জ্ঞানের ও বহিরিক্টরিয় চক্ষঃ-গ্রাহ্য বা বহিরিজিয় জন্য, 
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অথচ জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণও বটে, সুতরাং বহিরিক্ট্িয়-গ্রাহা-জ্ঞানরূপ- 

বিশেষগুণবত্ধ আত্মাতে থাকায় আত্মাতে ভূতত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই 
অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিলেন-_-“অত্র-গ্রাহ্াত্ব” ইত্যা্দি। এই 
ভূতত্ব লক্ষণের ঘটক গ্রাহ্যত্ব শব্দের অর্থ_-লৌকিকপ্রতাক্ষের স্বূপযোগাত্ব 
বুঝিতে হইবে । এখন “জ্ঞাত ঘট” জ্ঞ(নবিশিষ্ট ঘট ইত্যাকারক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে 
ঘটের বিশেষণ-জ্ঞান চক্ষুরিক্ট্রিয়ের গ্রাহাবস্ত নহে বলিয়া জ্ঞানের সংযোগাদি 
লোকিক সম্বন্ধে চক্ষুরিক্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় নাই, সৃতরাঁং ঘটের বিশেষণীভুত 
জ্ঞান বাহিরিন্ট্রিয় জন্য হইলেও বাহিরিক্দ্রিয় জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষের স্বরূপযোগ্য 

বিশেষগুণ নয় বলিয়! আত্মাতে ভূতত্ব লক্ষণের অতিব্ণাপ্তি হইল না। এবং 

প্রত্যক্ষের অবিষয় যে দূপাদি সেই রূপাদিবিশিষ্ট পরমাণু প্রভৃতিতেও অব্যাপ্তি 

অপসারিত হইল । যেহেতু পরমাগ্রগতরূপের ও স্বরূপযোগ্যতা আছে, কেবল 

মহত্বরূপ প্রত্যক্ষের অন্যতম কারণের অসন্নিধান বা অবিদ্যমানবশতঃই পরমাণুর 

প্রত্যক্ষ হয় না। অথবা আত্মাতে অবিদ্যমান যে বিশেষগুণ, সেই বিশেষ 

গুণবত্বই ভূতত্বের লক্ষণ বা অর্থ। দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব গ্রহণ করিয়1 মনে 

অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য এই কল্পে “ভূতত্ব” লক্ষণের ঘটক “বিশেষ-গুণ” এই 
ংশ নিবিষ্ট হইয়াছে । পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যের 

স্পর্শগুণ বলিয়। স্পর্মবত্ব উহাদের সাধন্ম্য ॥২৬॥ 

পভ্যাবমহলনুঘূ' ভ্যানখান্কাহা হাবীহিগালু। 
অন্সাজ্ৰনুলি: হ্াতান্দী নিহীঘমূগ ইসি ।12৩।। 

পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্য হইতে যাবতীয় (সকল) জদ্থা্রব্য 
উৎপন্ন হয় বলিয়। দ্রব্যারস্তকত্ব ব৷ দ্রব্জনকত্ব--দ্রব্যের সমবায়িকারণত্ব উক্ত 

দ্রব্যচতুষটয়ের সাধর্ম্য । আক।শের বিশেষগুণ_ শব্দ ও আত্মার বিশেষগুণ-_ 
জ্ঞানাদি অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থ এবং ক্ষণিক, এইজন্য অব্যাপ্যবৃত্তিবিশেষগুণবত্ব ও 

ক্ষণিক বিশেষগুণবন্ধ আকাশও আত্মার সাধন্ম্য । যে পদার্থ একই অধিকরণে 

একদেশে থাকে এবং অপরদেশে তাহার অভাব থাকে, অথবা এক সময়ে থাকে 

এবং অন্য সময়ে তাহার অভাব থাকে তাহ অব্যাপবৃত্তি পদার্থ বলিয়। অভিহিত 

হয়। যথা কপি সংযোগ বৃক্ষের অগ্রদেশে আছে এবং বৃক্ষের মূলদেশে কপি- 

সংযোগের অভাব আছে বলিয়া কপিসংযোগ অব্যাপ্যবৃতি বলিয়৷ কথিত 

হয়। সেইরূপ যে শব্দ শ্রোতাকাশে থাকে, পটাকাশে সেই শব্ের অভাব 
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থাকে বলিয়। শব অব্যাপারৃতি বলিয়া গণ্য হয়। আত্মাতে যে জ্ঞানাদি 

এক সময়ে উৎপন্ন হয়, অন্য সময়ে আত্মাতে সেই জ্ঞানাদদির অভাব থাকে, 

আবার যে জ্ঞানাদি যে শরীরাবচ্ছেদে থাকে, অন্য শরীরাবচ্ছেদে সেই 

জ্ঞানার্দির অভাব থাকে বলিয়। জ্ঞানাদিও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় । 

নৈয়ায়িক অব্যাপ্যবৃত্তির লক্ষণ করিয়াছেন--স্বাধিকরণবৃত্তযত)স্তাভাবপ্রাতি- 

যোগিত্বমব্যাপ্যবৃত্তিত্বম্ ৷ 

যাহ দ্বিতীয় ক্ষণের অধিক সময় থাকে না তাহাকে ক্ষণিক বলে ॥ ২৭ ॥ 

প্যাক হুলি। দৃথিত্যতুিজীলাসতুম্ু নতৃন্ত লল্যাহচলকত্রলূ। ল নব নতযালা- 
হমন্কি ঘত্ান্ধী অভ্যামি:, লন্মভলবাধিক্কাহ্ঘন্থুজি-ল্যভয়াচ্ঘজালিলনজ্য নিঅহ্িল- 
ত্রানূ। আশ্বাক্কাহা হাহীহিতআামিলি। আক্কাহানলানভ্যার্যরলি-হাপিক্কনিহীম্যুঘানাত্র 

আঘজ্যমিতশ্ব:। আচ্কাহাহ নিহীঘহুঘা: ছান্হ: | ঘ ন্বান্যাচযন্থলি: | যন ক্িত্িহ্তনভ ইন 

হাভ্হ তনুঘন্বত, ভরহা অল্যাশ্রভ্টউন লহ্মানহানি অনান। হ্বাতিক্ষতস্ব তৃনীমহ্থাঘা- 

স্বতিন্রঅদলিঘীহিত্বমূ। ীমযনিখুলিহীম্ব-যুতআালাঁ হলীভবনুলি-মিহীনযুলাহযংআান্ 

সশমহাভ্হ লিলীযহাজইল লাহা, । ঘৃ্তর *জানান্বীলাদঘি। হ্বানাহ্কি ভি ঘা 

ন্বাঘনিনিতদী হাহীহান্ভ্উইনীন্দ্বব, লনা ঘত্রাভ্উইন লহ্ত্ানী5তবিন। তৃতর 
ছালাহিক্ষনদি হাজালযাকখাধি । হুত্ত্ব অভ্যাঘেগ্লিলিহীন যুঘপার্ন হাতিক্কতিহীঘ- 

যুঘলনলস্াগ্-। ্ৃখ্রিত্যান্থী কঘাজ্িলিহীমযুতীগব্লীতরলী5ল্যাঘেস্ব্ীক্ুক্ষম্। দৃখিত্যাহী 
অন্যাচ্য্থলি: অীবান্হ্জ্ভীলি নিহীঘ-ব্যুণীতসুম। ল ন্ন কদার্থীলালদি ক্তাঘিত 

নুীযহ্থাণী লাহাজলনানু হাতাক্কলিহীম্যযুতলর ছিঘাী অলিভ্ঞামলিলি জাচ্যসূ। 
অন্তু হাতগুতিঅল্যানূজিআলিলনিহীনযুঘানক্লন ভ্শ্রতাত। আইহ্ানুত্তি: হাঘাসয 

লিঘলি, হাঘন্নন্তুচ্ছঘেন্ত্ ল ক্ষিনছি অন্যস্বানাহিক্ক লিগ্ঘবি, ভৃনব্বাহিক্িন্ত্ু হাআন্ন্ুচ্তয 

ভখাযিল্যদি ক্ঘানী অর্বব হলি লন্ততুবাঘ. | ইন্মস্বালহজ ন্তু:ঘাতনুজিলাহ-হ্বাললহ্স 
পব-গ্তিতান--অল্ধন্তুক্রনূ। ঘহি আক্কাহা-আীতাব্দনী- ঝাঘম্যম্, লহা জল্ধলি ল 

ইযমূ। প্র দজাহিক্ষনাহায ভহাতঘলল্তরযান। নহনমন্টতহ লাক্হা যুগাত্রানূ) 
ন্তখহাঘা ছিতাহীলা লাহাফ্যুঘঘলানূ, ভিংল্বাহীলাদদি লখাত্ছানূ, শরহু্বাহআাযমিহীঘ লি । 

গিহাতান্থুিত লা ন্বাভ্যমূ। হুভ্ভাত্রাহছিক্কলাহায আব্দলি ভহাতঅলল্লম: 0২৩॥ 

পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্য দ্রব্যের সমবায়িকারণ বলিয়া 

উক্ত দ্রব্যচতুষয়ের দ্রব্যারভ্তকত্ব ব! দ্রব্যের সমবায়িকারণত্ব হইল সাধর্থয। 

যদি বল পাথিব দ্রব্য ঘট হইতে দ্রব্যাস্তরের উৎপত্তি হয় না বলিয়া! দ্রব্যের 

৭২ ডাষাপরিচ্ছেদ ও কারিফাবঙ্গী 



অনারভ্ভক ঘটাদিতে পৃথিবীগত দ্রব্যারভ্ভকত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ 

বলিতে পার না। কারণ দ্রব্যের সমবায়িকারণীতৃতে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও 

বামু এই দ্রব্য চতুষ্টয়ে বর্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য__পুথিবীত্ব, জলত্ব, তেজস্ত্ব ও 
বামুত্ব জাতি সেই জাতিমত্বই দ্রব্যারস্তকত্ব শবের বিবক্ষিত অর্থ । ঘটাদি 

দ্রব্যের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যে কপালাদিতে বর্তমান যে ভ্রব্ত্বব্যাপ্য 

পৃথিবীত্বাদি জাতি, তাদৃশ জাতিমত্ব ঘটাদিতে থাকায় উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। 

অথাকাশ ইতি । আকাশ ও সকল জীবাত্মার সাধর্ম্য অব্যাপ্যবৃত্তি-বিশেষ 

গুণবত্ব এবং ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত। আকশের বিশেষগুণ হইল শব, শব 

অব্যাপ্যবৃত্তি, যেহেতু যে সময়ে আক।শের যে দেশে যে শব উৎপন্ন হয়, সেই 

সময়ে আকাশের অন্যদেশে সেই শব্ষের অভাব থাকে । দ্বিতীয়ক্ষণে যে 

পদার্থ বিনষ্ট হয় সেই পদার্থ ক্ষণিক এই কথা বৌদ্ধেরা বলিয়। থাকেন। 

কিন্তু ন্যায় বৈশেষিকগণ উক্ত বৌদ্ধমত স্বীকার করেন না। এইজন্ত বিশ্বনাথ 

“ক্ষণিক” শব্দের অর্থ বলিতেছেন--“ক্ষণিকতৃঞ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । 

যে বস্তর ব৷ পদার্থের ধ্বংস তৃতীয়ক্ষণে বৃত্তি করে, সেই ধ্বংসের প্রতিযোগী 

ক্ষণিক বলিয়! কথিত হয়। যে পদার্থ দ্বিতীয়ক্ষণের অধিক সময় থাকে না 

তাহাই ক্ষণিক বলিয়। গণ্য ইহাই ফলিতার্থ। কাল, আকাশ ও আত্ম! এই 
বিভু ত্রব্যের প্রত্যক্ষ যোগ্য-বিশেষগুপসমূহ নিজের অব্যবহিত পরক্ষণে ( উৎপন্ন ) 

ভাবিপ্রত্যক্ষযোগ্যবিশেষগুণাত্তর দ্বার! নাশ্য বলিয়! দ্বিতীয় শবের দ্বার] প্রথম 

শব্দের নাশ হয়। এইরূপ জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতিও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়। বুঝিতে 

হইবে। কারণ যে সময়ে বিভ--জীবাত্মাতে শরীরাবচ্ছেদে যে জ্ঞান ইচ্ছা 
প্রভৃতি বিশেষগুণসমূহ উৎপন্ন হয় সেই সময়ে ঘটাদিঅবচ্ছেদে জীবাত্মাতে সেই 
জ্ঞান ইচ্ছ' প্রভৃতি বিশেষগুণগুলির অভাব থাকে । এবং জ্ঞন ইচ্ছা! প্রভৃতি 

বিভব দ্রব্যের বিশেষ গুণসমূহও ছ্িঙ্গণস্থায়ী হয়। এইরূপে শব্দ ও জ্ঞানাদির 
অব্যাপ্যবৃতিত্বও ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় আকাশ ও আত্মার অব্যাপ্যবৃত্তি - 

বিশেষগুণবত্ধ এবং ক্ষণিকবিশেষ-গুণবত্ব সাধন্ম্য সিদ্ধ হইল। যদি আকাশ ও 

আত্মার সাধশ্ম্য কেবল বিশেষ-গুণবন্ব এইরূপ কথিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবী 

প্রভৃতিতে অভতিব্যাপ্তি হইত। এইজন্য “অব্যাপ্যবৃত্তি” এই বিশেষণাংশ 

বিশেম্তীভৃতবিশেষগুণে প্রদত্ত হইয়াছে । তথাচ পৃথিব্যাদিগতরূপাদি বিশেষ- 

গুপসমূহব্যাপ্যবৃতি বলিয়। অব্যাপ্যবৃত্তির অভাবহেতু পৃথিবী প্রভৃতিতে অব্যাপ্য- 

বৃত্তি-বিশেষগুণবন্ধ না থাকায় অতিব্যপ্তি হইল না! । যদি আকাশও আত্মার 

গ্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৭৩ 



সাধর্ম্য অব্যাপ্যবৃত্তি-গুণবত্ধ এইরূপ বল! হইত, তাহা হইলে পৃথিব্যাদিতে 

অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিগুণ থাকায় পৃথিব্যাদিতে উক্ত সাধন্খ্য লক্ষণের অতি- 

ব্যাপ্তি হইত। স্ৃতরাং এই অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত “বিশেষণ্ড৭” এই কথ 
উক্ত সাধর্ম্যলক্ষণে বল! হইয়াছে । পৃথিব্যাদিবৃত্তি সংযোগাদিগুণসমূহ 

অব্যাপ্যবৃতি হইলেও বিশেষগুণপদব।চ্য নহে বলিয়া পৃথিবী প্রভৃতিতে অতি- 

ব্যাপ্তি হইল না। যদি বল রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষগুণসমূহের কোন সময়ে 

তৃতীয়ক্ষণে বিনাশ সম্ভবহেতু ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ব পৃথিবী প্রভূতিতে থাকায় 
পৃথিব্যাদিতে উক্ত সাধশ্্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এইরূপ বলিতে পার ন1। 

কারণ চতুর্থক্ষণ পধ্যন্ত স্থায়ী যে সকল জন্য পদার্থ ঘটপটাদি, সেইসকল জন্য 

পদার্থ ঘটপটাদিতে অবর্তমান যে জ্ঞানত্বাদিজাতি, সেইজ্ঞনতাদিজাতিবিশিষ্ট 

যে বিশেষগুণজ্ঞানাদি তাদ্রশবিশেষগুণবত্তই ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ধ শবের 

পারিভাষিক অর্থ। “অয়মেকঃ অয়মেক” অর্থাৎ ইহা! একটি ইহ? একটি 

ইত্যাকারকজ্ঞান দ্বার] যে ছিত্বাদিসংখ্য৷ উৎপন্ন হয় তাহাই অপেক্ষাবুদ্ধি বলিয়। 

কথিত হয়। এই অপেক্ষাবুদ্ধি ত্রিক্ষণ্থায়ী। কোন জন্য জ্ঞানাদি ক্ষণচতুষ্টয়- 
স্থায়ী হয় না। এই নিমিত্ত “ত্রিক্ষণবৃত্তিজন্যবৃত্তিজাতি” ইত্যাদিভাবে 

কথিত হইলে জ্ঞানত্বাদি জাতি সংগৃহীত হয় না বলিয়া! “চতুঃক্ষণবৃত্তিজন্যাবৃতি 

জাতি ইত্যাদিভাবে উক্ত হইয়াছে । অতএব চতুর্থক্ষণন্থ।য়ী যে সকল জন্য 
পদার্থ ঘটপটাদি, সেইসকল জন্য পদার্থ ঘটপটাদিতে অবর্তমান জাতিপদের 
দ্বার জ্ঞানত্বাদি বোধিত ব| গৃহীত হয়। কিন্তু রূপত্বাদিজাতি চতুর্থক্ষণ- 
স্থায়িরপাদিতে বর্তমান করে বলিয়া চতুঃক্ষণবৃত্তি-জন্ত বৃত্তি জাতি পদের 

দ্বার রূপত্বাদি জাতি বোধিত বা গৃহীত হয় না বলিয়৷ উক্ত পারিভাষিক 

ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ব পৃথিবী প্রভূতিতে অনৃত্তি বা অবর্ভমানহেতু পূর্বেবাক্ত 

পৃথিব্যাদিতে অতিব্যাপ্তি দৃরীভৃত হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান ক্ষণচতুষয়স্থায়ী 
বা চতুর্থক্ষণবৃত্তি এবং জ্ঞানত্ব ঈশ্বরবৃত্তিজ্ঞানেও থাকে বলিয়া উক্ত 

সাধশ্ম্য লক্ষণে “জন্য” শব প্রদত্ত হইয়াছে । জন্য শব নিবেশ না করিলে 

আত্মাতে অব্যাপ্তি হয়। কারণ ঈশ্বরের জ্ঞান ইচ্ছ! প্রভৃতি গুণসমূহ চতুর্থক্ষণ- 

বৃতি বলিয়। চতুর্থক্ষণবৃতি পদার্থ যে উক্তজ্ঞানাদি, সেই জ্ঞানাদিপদার্থে অবৃতি- 
জাতিপদের দ্বারা জ্ঞানত্বাদি জাতি গৃহীত হইল না, কিন্তু দ্বেত্বাদি জাতি 

গৃহীত হয়, তদ্বিশিষত্ব বা দ্বেষত্ববত্ব ঈশ্বরে থাকে না। উক্ত সাধশ্ম্য লক্ষণে 

“জন্য” শব নিবেশ করিলে আত্মাতে উক্ত সাধর্ম্য লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। 
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যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান জঙ্যপদার্থ নয় বলিয়। চতুঃক্ষণবৃতিজন্যাবৃতিজাতিপদের 
দ্বারা জ্বানত্বাদি সংগৃহীত হইল এবং সেই জ্ঞানত্বাদিবত্ব আত্মাতে থাকে । 

যদি ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ব আকাশ ও জীবাত্মার সাধন্দ্য হয়, তাহা হইলে 

পারিভাষিক ক্ষণিকবিশেষগুণবত্তলক্ষণের ঘটক “জন্য” শব নিবেশের 

প্রয়োজন করে না। কারণ দ্বেষ ঈশ্বরে না! থাকিলেও জীবাত্মাতে আছে । 

সেই দ্বেষত্বাদি জাতিকে লইয়া! লক্ষণসমন্ুয় হইবে। ঈশ্বরের জ্ঞানাদি ক্ষণ- 

চতুষ্টয়স্থায়ী বলিয়! চতুর্থক্ষণবৃত্তি পদার্থে অবর্ভমান জাতিশবের ছ্বার। জ্ঞান- 

ত্বাদিজাতি সংগৃহীত হয় না। কিন্তু ঈশ্বরে দ্বেষ না থাকায় চতুর্থক্ষণবৃত্তি 
পদার্থে অবর্তমান জাতি শবের দ্বার] দ্বেষত্বাদি জাতি গৃহীত হয়, তদ্থিশিষ্ট 

বিশেষগুণ জীবাত্মাতে থাকায় লক্ষণ সঙ্গতি হয় । ইহাই ফলিতার্থ ৷ 

পারিভাষিক ক্ষণিকাবিশেষগুণবত্ত লক্ষণের ঘটক “বিশেষ” শবটির ব্যাবৃত্তি 

বিশ্বনাথ দেখাইতেছেন-_“পরমমহত্ব” ইতাপদি গ্রন্থদ্ধার! । চতুর্থক্ষণবৃত্তি যে 

জন্য দ্রব্য ঘটপটাদি, সেইজন্য দ্রব্য ঘটপটাদিতে অবর্তমান যে জাতি পরমমহতৃত্ব 

তাদ্ুশজাতি মদ্গুণ পরমমহৃত, সেই পরমমহত্ব দিক্ ও কালে থাকে বলিয়। দিক্ 

ও কালে উক্ত সাধন্ম্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় এবং যাহার" দ্বিত্বা ত্রিত্ব প্রভাতি 

খ্যাসমূহের চতুর্থক্ষণে ধ্বস স্বীকার করেন, তাহাদের মতে চতুর্থক্ষণবৃত্তি- 
জন্যাবৃত্তি জাতিমং পদের দ্বার! দ্বিত্বাদিগুণসকল সংগৃহীত হয়, এবং সেই দ্িত্বাদি- 

গুণগুলি ঘটপটাদিতে থাকায় ঘটপটাদিতে উক্ত সাধর্থ্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি 

হয়। এখন উক্ত পারিভাষিকসাম্ম্যলক্ষণে “বিশেষ” শবনিবেশ করিলে উক্ত 

অতিব্যাপ্তিদ্বয় তিরোহিত হইবে । কারণ পরমমহত্বও দ্বেষত্বাদি সংখ্যাসমূহ 
«“বিশেষগুণ” পদবাচ্য নহে বলিয়। চতুর্থক্ষণবৃত্তিজন্যাবৃত্তিজাতিমদ্বিশেষগুণ 

শকের দ্বারা পরমমহত্ব ও দিত্ব।দি সংখ্যাসমূহ গৃহীত হইল না। অথব। উক্ত 
সাধন্ম্য লক্ষণে “চতুঃক্ষণরৃত্তি” স্থলে “ত্রিক্ষণবৃত্তি” নিবেশ করিয়া লক্ষণ 

বলিতে হইবে । “ত্রিক্ষণবৃত্তিজন্যাবৃত্তিজাতিমদ্বিশেষগুণবত্ব” এরূপ উক্ত সাধর্ম্য 

লক্ষণ বলিতে হইবে । তাদ্ুশজাতিপদের দ্বারা জ্ঞানত্ব ইচ্ছাত্ব প্রভৃতি সংগৃহীত 

হইল এবং তাদৃশজাতিমদ্বিশেষগুণবত্ধ ব! জ্ঞানেচ্ছাদিবত্ব আত্মাতে থাকায় 

উক্ত সাধর্ম্য লক্ষণের সঙ্গতি হইল ॥ ২৭ ॥ 

জন-নত-সতঘধ্ধনীনি জাজ সঘমগিক্গমূ | 

মহতী ভ হনতী নী লিলিকী দল: 01২41 
প্রতাক্ষখণ্ডম ণ& 



পৃথিবী, জল ও তেজঃ এই প্রথম তিনটি দ্রব্য রূপবদ্ দ্রবত্ববং ও প্রত্যক্ষের 

বিষয় বলিয়। রূপবত্ব, দ্রব্যত্ববত্ব ও প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব উক্ত দ্রব্যত্রয়ের সাধর্্্য । 

পৃথিবী ও জল এই দুইটি দ্রব্যে গুরু গু রস থাকে বলিয়] উক্ত দ্রব্যঘয়ের 

সাধর্ম্য গুরুত্ব ও রসবন্ব। পুথিবী ও তেজঃ ( বন্ধ ) এই দুইটি দ্রব্যের দ্রবত্ব, 

নিমিত্ত বা কারণজন্য হয় বলিয়। উক্ত দ্রব্যদ্য়ের সাধর্ম্য নৈমিতিক-দ্রবত্ববত্ত 

| ২৮॥ 

জণীলি | দৃথিভ্মন্বিঅভা ভঘন্রতর ভ্রনতবনত্জ সন্পহালিঘযতনস্ব অশ্ব: । ন 

্প্তাহীনাঁ অভঅন-কাজভখ-লন্ত হচ্মআহন্ন কঘন'ন ক্কি লানলিলি লাভ্ঘম্? লঙাণি 

বজঅজ্কনীন জঘানুনালানু। ঘৃত্র লাযল্রালীলঘ্বষিব্বীঅতবজীমাবালালণি দ্বঘিশীতল্রািলা 

ভঘান্তদার্ন নী্যমূ । ল ন্য ঘত্তান্বী হুলপ্তনতাঁবিমিন্ল বিজবি নব লঅতন্বতংঅলভ্ঘামনিলি 

নাহ্ছমমূ) লবহতলব্্ুলি-ন্ঘত্লভ্যাচযআালিলক্নহগ লিলহিলবলান। ছুলকীকিদন্থুলিম্ত 
দুখিশরীন্তু অক্ন্ত নুনভ্তনতাহ্ছী উলধি নম হবহশঅংলান্ লিঙ্গ ল্য ঘৃখির্বীবাহিবকালু, লহাহা 

অত ভবঘবানল্লঘ:। লন্ন সবযগাশ্রিঘযত্ন ঘহদাঘন্রান্ধী অল্যামমূ, অলিল্যাম্্ 
নানী হলি শ্রাভঘমূ, ন্থাপ্তুঘভীক্ষিক্কসব্যহ্াবিঘন্যলি-ল্যবভ্মাচ্ঘলালিনহবভ্য 
লিলহিলকত্রান। আক্দল্মনিভ্যামিনাহাঘ ল্াঞ্তলি। মযুহথী ছলি। মুভননতত্্ 

হনংলস্ব ঘৃখিনীজক্তঘীহিত্িখবঃ । লন্ম লাণল্িসাহীনা নালানীল-নাধিব্রাহিমাবালাত্ত 

হ্তাহ্নিতন কি লানলিলি নাক্লূ, লঙ্গাদি দৃখিনীবরাহিনা লহ্ত্তুলালান্। লঘীহিলি। 

দ্বথিলী-বীজঅভীহিব্ষর্থ: | ল ন্ব ঈলিভিন্দ-রনতন ঘত্তাহীন্তন্বমাহী শ্বা্যামদিলি লাভমন্) 
নলিতিক্ব-লনল-বলানাঘিকা লভ্যহরজ্যামেলালিলা্ভয় নিনহিতিংনানু ২৫ 

পৃথিবী, জল ও তেজ? এই তিনটি দ্রব্যের সধন্ম্য হইল রূপবত্ব, দ্রবত্ব বত্বুও 

প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব । যদি বল অক্ষিগোলকান্তরগততেজঃম্বরূপ চক্ষরিক্্রিয়, যে 
সুন্ময় পাত্রে দ্রব্য ভা! হয় সেই স্বন্ময় পাত্রস্থিত বহি ও বাস্প এই তিনটি দ্রব্যে 

যে রূপ আছে সে বিষয়ে প্রমাণ কি? কোন প্রমাণই তো পরিলক্ষিত হয় না। 

এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ চক্ষুরিব্দ্রিয় দ্ূপবান্ যেহেতু উহা তেজঃ- 

পদার্থ, যেমন বহিগতে রূপ আছে বলিয়া বহি রূপব।ন্ এই অনুমানের দ্বার! 
চক্ষুরিজ্দ্রিয়ে রূপের সিদ্ধি হয় । এইরূপে বায়ুর দ্বার আনীত অর্থাং বাম্ুতে 
ভাসমান পৃথিবী, জল ও তেজঃকণারূপবিশিষ্ট, যেহেতু উহাদের ভিতরে 

পৃথিৰীত্ব, জলত্ব ও তেজন্ত্ব ধর্ম আছে এইরূপ অনুমানের দ্বারা পৃথিবী, জল ও 

'(তেজোভাশের রূপের সিদ্ধি বোধিত হয়। যদি বল ঘটাদিদ্রব্যে এবং গলিত 

স্ববর্ণাদি ভিন্ন তেজঃ পদার্থে দ্রবত্ব না থাকায় ঘটাদি দ্রব্যেরও গলিত স্বর্ণাদি 
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ভিন্ন তেজঃপদার্থের সাধর্থ্য দ্রবত্ববত্ব হয় না, স্থৃতরাং পৃথিবী ও তেজঃ পদার্থে 

দ্রবত্ববত্বরূপ সাধন্ম্যের অব্যাপ্তি হয়। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ 

দ্রবত্ববিশিষ্টে ঘ্ৃততৈলাদিক্ষিতিতে, জলে, ও গলিত স্বর্ণাদিতেজঃপদার্থে বর্তমান 

যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদিজাতি, তাদৃশজাতিমত্বই দ্রবত্ববত্ব শবের বিবক্ষিত 

অর্থ। ঘ্বততৈলাদি পৃথিবীতে, জলে ও গলিত সুবর্ণাদি তেজঃপদার্থে দ্রবত্ব 
থাকায় এবং দ্রবত্ববিশিষ্টে পৃথিব্যাদি সেইসকল পদার্থে বর্তমান যে দ্রব্ত্বব্যাপ্য 

পৃথিবীত্বাদিজাতি, সেই পৃথিবীত্ব।দিজাতিমত্ ঘটাদি দ্রব্যে এবং গলিত স্বর্ণাদি 

ভিন্ন তেজঃপদার্থে থাকায় ঘটাদিতে ও গলিত সুবর্ণ ভিন্ন তেজঃপদার্থে উক্ত 
সাধন্ম্য লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল না। যদি বল অপ্রত্যক্ষভূত পরমাণু ও দ্বাণুক 
দ্রব্যে প্রত্যক্ষ বিষয়ত্ব থাকে না বলিয়1 পৃথিব্যাদি দ্রব্যে উক্ত সধর্ম্য লক্ষণের 

অব্যাপ্তি হয় এবং অদ্রব্য রূপ ও রস প্রভৃতি গুণ পদার্থে প্রত্যক্ষবিষয়্ত্ব থাকায় 

উক্ত গুণপদার্থে উক্ত সাধর্ম্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এরূপ কথা বলিতে 

পার না। কারণ চাক্ষুষলোকিক প্রত্যক্ষের বিষয় যে ঘটপটাদি দ্রব্য, সেই 
ঘটপটাদি দ্রব্যে বর্তমান যে দ্রব্ত্বব্যাপ্য পুথিবীত্বাদিজাতি তাদ্বশজাঁতিমত্বই 

প্রত্যক্ষবিষয়ত্বশব্ের বিবক্ষিত অর্থ। অতএব অপ্রত্যক্ষভৃত পরমাণু ও দ্যগুক 
প্রভৃতি দ্রব্যে তাদবশপৃথিবীত্বাদিজাতিমত্্ব থাকায় অপ্রতয/ক্ষভৃত পরমাণ্র প্রভৃতি 
দ্রব্যে উক্ত পারিভাষিক সাধন্ম্য লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। এবং অদ্রব্যভূতে 
রূপরসাদিগুণপদার্থে তাদ্বশপৃথিবীত্বাদি জাতিমত্্ না থাকায় অদ্রব্যভৃতরূপরসাদি- 

গুণে উক্ত সাধর্ম্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু রূপত্বাদি দ্রব্যত্বব্যাপ্য 

জাতি বলিয়। পরিগণিত নহে । পারিভাষিক প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব লক্ষণের ঘটক 

“চাক্ষুষলৌকিক” শব্দটি নিবেশ ন! করিয়। প্রত্যক্ষবিষয় ৃতি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য- 
জাতিমত্তব এপ বলিলে মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় যে আত্মা, সেই আত্মাতে বর্তমান 

যে দ্রব্ত্বব্যাপ্য আত্মত্বজাতি, সেই আত্মত্বজাতিমত্ব আত্মাতে থাকায় আত্মাতে 

উক্ত পারিভাষিক প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব রূপ সাধর্ম্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই 

আত্মাতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত পারিভাষিকসাধন্ম্য লক্ষণে “চাক্ষুষ- 

লৌকিক” এই অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। চাক্ষুষলোকি কপ্রত্যক্ষের 

বিষয়বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিপদের দ্বার। আত্মত্ব গৃহীত হইল না। কিন্ত 

পৃথিবীত্বাদি গৃহীত হইল, এ পৃথিবীত্বাদিজাতি আত্মাতে না৷ থাকায় আত্মাতে 

উক্ত পারিভাষিকসাধন্ম/লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় আত্মাতে অতিব্যাপ্তি 

হইল না। 
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উক্ত পারিভাষিক সাধর্ম্য লক্ষণে “লৌকিক” এই অংশ নিবেশ না করিলে 
বামুতে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ অলোকিকসন্নিকর্ষজন্য বা জ্ঞানলক্ষণাজন্য 

“ঘট বায়ুবিশিষ্ট” ইত্য।কারক বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষস্থলে তাদৃশ প্রত্যক্ষবিষয়বৃত্তি 
দ্রব্তব্যাপ্যজাতি পদের দ্বারা বায়ুত্ব গৃহীত হয়, এ বাম়ৃত্বজাতি বাম়ুতে থাকে । 

কিন্ত “লৌকিক” এই অংশ নিবেশ করিলে বাযুতে অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ 

লৌকিক-প্রত্যক্ষবিষয়বৃত্তি-দ্রব্ত্বব্য।প্জাতি পদের দ্বার! বাম়ুত্ব গৃহীত হয় না, 
কিন্ত পৃথিবীত্বাদি গৃহীত হয়, এঁ পৃথিবীত্বাদিজাতি বামুতে না থাকায় লক্ষণ 

সমন্বয় হয় না। 

গুবণীইতি। গুকত্ববন্ব ও রসবত্ব পৃথিবী ও জলের সাধন্ম্য। যদি বল 

ঘাণেক্দিয়ে, রসনেন্দ্িয়ে, বায়ু দ্বারা আনীত অর্থাং বাযূতে ভাসমান পাথিব- 
ভাগে ও জলভাগে যে রস আছে সে বিষয়ে "প্রমাণ কি? অর্থাং ঘ্রাণেন্ত্রিয়, 

রসনেন্দ্রিয়, বামু ছারা আনীত পাথিবভাগ ও জলভাগ ইহাদিগের রসবিশিষটত্বে 

প্রমাণ কি? কোন প্রমাণই তে। পরিলক্ষিত হয় না । এবূপ শঙ্কা করিতে 

পাব না। কারণ ঘ্রাণেন্দ্িয়াদিস্থলেও পৃথিবীত্বাদি হেতুদ্বারা রস অনুমিত হয় । 

ঘ্বাণেন্ত্িয়াদি রসবং পৃথিব্যাদিত্বাৎ” অর্থাৎ ঘ্রাণেত্দ্িয়াদিতে রস আছে, 

যেহেতু উক্ত পদার্থসমূহে পৃথিবীত্বাদি ধর্ম থাকে । দ্বয়োরিতি। পৃথিবীও 
তেজঃ পদার্থের সাধর্ম্য নৈমিত্তিকত্রবত্ববত্ব। যদি বল নৈমিতিক-দ্রবত্ববত্ব 

ঘটাদিও বহন্যাদিতে ন৷ থাকায় পৃথিবী ও তেজঃ পদার্থে উক্তসাধন্ম্যর অব্যাপ্তি 

হয়। এবপ বলিতে পার না। কারণ নৈমিত্তিক-দ্রবত্বীধিকরণে ঘ্বৃততৈলাদি- 

পৃথিব্যাদিতে বর্তমান অথচ দ্রব্যত্বব্যাপ্য যে পুথিবীত্বাদি জাতি, তাদৃশ, জাতি- 

মত্বই নৈমিতিক-দ্রবত্ববত্ব শবের বিবক্ষিত অর্থ। তথাচ নৈমিত্তিক দ্রবত্বাধি- 

করণে ঘ্বৃততৈলাদি পৃথিবীতে এবং গলিত স্ৃবর্ণাদিতেজঃপদার্থে বর্তমান অথচ 

দ্রব্যত্ব ব্যাপ্জাতি পৃথিবীত্ব, তেজস্ত্রাদিজাতি তাদৃশজাতিমত্ব ঘটাদিতে ও 

বহ্যাদিতে থাকায় উক্ত লক্ষণসমন্থয়হেতৃ উক্ত অব্যাপ্তি হইল না ॥ ২৮॥ 

জালালী মূরনমহি্ল লিহান-বুতা-ঘীমিল:। 
₹৬ € 

মুত হতন জাম নলজ্লিলহজ্ন লন ।॥২।। 

আত্মা ও পঞ্চত্বত অর্থাং ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বাম ও আকাশ ইহার! বিশেষ 
গুণযোগী অর্থাত ইহাদের বিশেষ গুণ থাকায় উহাদের সাধর্খ্য হইল বিশেষগুণ- 

বত্ব। যেধম্ম যাহার সম্বন্ধে সাধন্ময বলিয়! কথিত হইয়াছে ; সেই ধর্ম অগ্ভের 
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সম্বন্ধে বৈধর্ম্য বলিয়। পরিগণিত । যেমন গুণবত্ব দ্রব্যের সাধ্য, কিন্তু গুণ!" 

দির বৈধন্ম্য বলিয়া গণ্য ॥ ২৯ ॥ 

আক্দান হুলি। ঘৃখিজ্যদ্তীজীন্াযন্রাক্কাহাংদনা শ্রিহীম-ঘুতালংনলিত্যখ্ব: | 

যন্তুজমিবি । হীবতত্াহিক্ক শিহ্ান হলি নীছগলূ। লব ল কজযাদি অশ্রচঘ", 
ঈশ্রজাল্লঘিংলানু, [ জৃভুয়াহ্মিতুক্ত হনহাল্লা: লহঃ আাজিজিন্ঠী হত: । আন্চ্ত-মালা- 

হাতা অলী নহীমিক্কাযুঘা: ] ॥৭৭॥ 
রূপ, রস, গন্ধ ও পাঁকজম্পর্শ এইগুলি পৃথিবীর বিশেষ গুণ। অভান্বর 

শুরুরূপ, শীতলস্পর্শ, মধুর রস, স্েহ ও সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব এইগুলি জলের 

বিশেষ গুণ । ভাস্বর শুর্ুরূপ, উষ্ণষ্পর্ম ইহার] হইল তেজের (বহির) বিশেষ গুণ। 

অপাকজ অনুষ্ণ।শীত স্পর্শ বামুর বিশেষ গুণ। শব আকাশের বিশেষ গুণ । 
জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ু, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবন। এইগুলি আত্মার 

বিশেষ গুণ | 

অতএব পৃথিবী, জল, তেজঃ, বামু, আকাশ ও আত্মার সাধন্ম্য বিশেষণ- 

গুণব্ত। জ্ঞেয়তাি ব্যতীত যেধর্ম যে পদার্থসম্বন্ধে সাধর্খ্য বলিয়া! উক্ত 

হইয়াছে, সেই ধন্ম অন্য পদার্থসম্বন্ধে বৈধর্ম্য বলিয়। পরিগণিত হইবে | জ্ঞেয়ত্ব, 

প্রমেয়ত্ব, ও বাচ্যত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি কেবলান্বয়ী অর্থাৎ অভাবের অপ্রতিযোগী 

_যাহার অভাব কোথাও থাকে না ব! নাই, স্বতরাং সাতটি পদার্থেই বর্তমান 

করে বলিয়। উহার| কাহারও বৈধশ্ম্য হয় না, কিন্তু সাধন্থ্য হয় ॥২৯ ॥ 

জহযাহসীী লযাভন: অঁতক্কাতী মহবীমূতআা: | 
অ্ঠী হহানিঘী কর্ণ ্নীনিবাহল্ল অলি |1২০।। 
হহািঘীওলী নাহল মৃহ্তলত্্ লনংকমূ। 
ভর্ণ হা কন্ী নাহ্ষ্তিবি ন্ননুহহা |ই৫।। 
লীলা বল্নযূলা: ভিািন ললুইহা | 
অুজ্মাতিমত্জ্ধ অন্তসাবি-নত্মন্ধ লানলা লতা |।২২।। 
পজ্লাণিজনাঁ মুলা হবি আল: ভযুহলনুহা 
অসাহি-নস্তু্গ জাতবিহা: হাজ্ছহন্ঘবন্নভ | ই] 
অঁভসাহ্যঃ ঘত্নবব্রি্ক্ল্রা আলী$দিন্নহনই | 
নহাঘহতজ অঁহসাতা: পত্যনবাহন্ল মালবী |।২৬।। 
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[ হাধীনীক্াহ্হা বীজীয়ুগা:, অহ্িলিসাআনৃলা দ্ততুকূহা | 
হিকু ক্ষাতঘী: ঘত্ব অন লন্বাজ্ই, দক্হলইওস্ভী ললবহনবীত ম্ঘ॥। 

হলি সান্বীন ক্কাহিক্কা ] 

গ্রন্থকার বায়ু প্রভৃতি দ্রব্যের সাধারণ গুণের পরিচয় বলিতেছেন-_এম্পর্শা- 

দয়” ইত্যাদি কারিক। দ্বারা । বায়ুর সাধারণ গুণ-_স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, 
পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগাখ্য সংস্কার এই নয়টি । 

তেজের সাধারণ গুণ-_স্পর্শ হইতে অপরত্ব পধ্যস্ত আটটি এবং রূপ, নৈমিত্তিক 

দ্রব ও বেগ এই এগারটি। জলের সাধ।রণ গুণ__স্পর্শ হইতে অপরত্ব পত্যস্ত 

আটটি এবং বেগ,, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস ও স্বেহ এই চতুর্দশ । পৃথিবীর 

সাধারণ গুণ__স্পর্শ হইতে অপরত্ব পর্যন্ত আটটি, বেগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস 

গন্ধ এই চতুর্দশ । আত্মার--জীবাত্ম।র সাধারণ গুণ-__বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, 
দ্বেষ, যত্র, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনাখ্যসংস্কা'র, ধন্ম 

ও অধর্ম এই চতুর্দশ । কাল ও দিকের সাধারণ গুণ--সংখ্য, পরিমাণ, 
পৃথথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, এই পাচটি। আকাশের সাধারণ গুণ--সংখ্যাদি 

পাঁচটি ও শব এই ছয়টি । ঈশ্বরের-পরমাতআআমার সাধারণ গুণ _সংখ্যাদি 

পাঁচটি, বৃদ্ধি, ইচ্ছা! ও যত এই আটটি । মনের সাধারণ গুণ--পরত্ব, অপরত্ব, 

সংখ্যাি পাঁচটি ও বেগ এই আটটি। 

প্র/চীন কারিকায়ও সাধারণ গুণের পরিচয় পরিলক্ষিত হয় যে-_বাম্ুর নয়টি 
গুণ, তেজের একাদশ গুণ, জল, পৃথিবী ও জীবাত্মার চতুর্দশ গুণ, দিক্ ও 

কালের পাঁচটি গুণ, আকাশের ছয়টি গুণ, পরমাত্মার আটটি গুণ এবং মনের 

আটটি গুণ ॥ 

₹পহাহ্য হলি । লন্ন অহ্যাহ্য: ণস্ব। জী আক্কাহী ॥২০-২৩॥ 

সেই সংখ্যাদি পাঁচটি অর্থাত সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃতব, সংযোগ ও বিভাগ 

এবং শব এই ছয়টি গুণ আকাশে থাকে ॥ ৩০--৩৪ ॥ 

বঙ্গভিলিণল্অইন্ুনানাভঘনলী মা । 
মভ্নিঘভ্ু বঙ্গ মল্নভ্ত ভ্রিনিনী লল: |।ই৭।। 

আত্মা ও মন হইল অন্তর্গতদ্রব্য বা সৃল্মদ্রব্য, এতদ্ভিন্ন সকল দ্রব্য হইল বাহ্দ্রব্ 
বা স্থুলদ্রব্য। সেই স্থুলভ্রব্যগুলির মধ্যে পৃথিবী সর্বাপেক্ষা স্থুলদ্রব্য বলিয়। 

গ্রন্থাকার প্রথমে পৃথিবীর পরিচয় দিতেছেন--“তত্রক্ষিতি” ইত্যাদি গ্রন্থের 

৮০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



দ্বার। | তত্র_ নয়টি দ্রবোর মধ্যে । পৃথিবীর লক্ষণ বলিতেছেন-_ গন্ধের হেতু-_ 

সনবায়িকারণীভূত দ্রব্যই পৃথিবী বলিয়! অভিভিত হয়। এবং নানারূপ অর্থাং 
শুরু, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র ভেদে সাত প্রকার রূপ পৃথিবীতে 

আছে। এবং পৃথিবীতে মধুর, অস্ন, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত এই ছয় প্রকার 

রস আছে। গন্ধ ছুই প্রকার- সৌরভ বা স্ুরি ও অসৌরভ। 

ঘাঘমচ্য-নঘজচ্য নিত্য অঙসলি সহক্ক ঘৃখিভ্ঞাহিক নিভঘবমি-নল 
হিলিহিতআহিলা | হালন্টন্তুহিনি | বাল্্অললাহিকাহআলিন্তশ্ব' । ঘন্যণি ল্পবলাল 

ঘৃিন্যা জগাতান্ুন্মিল, লখাদি দৃখিনীকরজালী সনাতআানল্যাঘায ক্কাংআত্তস্তঘল্যক্মমূ। 
বখাহি-_দৃ্রিনীতন আল্ঘঅললা ঘিল্ষাহআলানভ্টব্ক্ষনয। ঝিগঘলি, অল্যগা বাল্ঘনকত্রা- 
নিল আকফিনন্ষজানপ' । ল ম্ব ঘামাঘাহী বান্ঘালানার বাল্ঘতহ্রলল্যামমিলি 
নাভঅমূ, লঙ্গাদি ল্ঘবতনানূ। অন্বুঘকম্পিভত্ত অন্তুনুক্কবক্ননাদি ঘনত্ব, কখ্রলল্যশ্রা 
লভুমভলনি বান্ঘ ভনভঞ্মব ?” সভললীল্ভি নানাগাগনঅঅব্যতজান্ নান্বাতীনাহানীদাইতজ' 
জিভলি, হু ত্য যন লত্যঙ্জল্য, লভন্ানানীঘাইযলিলি ল্যাব, হচ্তস্ব অন 
অগুনহ লহাভঅঅজল্ী | হুতখত্ব নান্াঘানহলাআী: দ্বিতীবলান ঙ্জল্য-দাম্বাথাভযাদি 
বৃখিবীতন, লশান্ম লীভঘাদি বাল্ঘনন নাঘক্কাত্লাত: | লাননি। হ্যুনক্রনীভাহিমইন 
নানাজালীয ভর্ণ দুঘিভ্মামীল ল্মবী, ন তত জক্তাহী, লস হ্যনভ্মীন অতানু। দৃথিজ্যান্তত 
তুকজিদল্নণি ঘঙ্কিদিভা ঘাক্ষনহীন লানাকনঅচ্পনান্। লন্ব যস লালাজন লীনুঘন্ল 

ল্সান্যামি।হুলি জাভ্যনূ, ভণলযনব্ন্ুি-ভ্সততভসাচনআলিলভষ নিনহিবতত্রান, কৃঘ- 

নাহানব-ভুলি-্র্সততর ভযান্দআালিনভতরকয তা আন্ষআানু। নহীঘিজ্বনী ঘৃথিনীঘংলাতী 
জননাহাহয কনাল্লহভন নব অহনান্, ল্যান ঘতাহাণি লন্জনাভজগ্কাতাবলল্নয: | 
নতলিঘ হলি । লগ্ুহ-নত্ত-ক্কম্াঘাহ্-শইল অ: মবনিনীহ", ঘ দুখিল্যাঈন । অঞ্িন্ 
নগ্তুং হন হঃ | অসাণি দৃততরনত্ হভ্যনহ-্লি-য-ভ্যাচ্য়পালিলভন্রমূ জগ্াতাধী5- 

অয: | বাল্রবিনিলি_ল্রিনিঘ হলি লভন্তুধিখিলিদাস, ল তু ভ্রিনিঘবাল্ঘনং ভহার্ণ ; 

লিনিঘভ্য তখবলানু। শ্রম ন্য ঝীহমাভীহনমইল শ্রীচযলু ॥২৬। 

সাধন্ম্য ও বৈধন্ম্য নিরূপণ করিয়। অধুন। পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্য নিরূপণ 
করিতেছেন। বাহ্য বা স্থুল দ্রব্যসমূহের মধ্যে পৃথিবী সর্বাপেক্ষা স্তুল দ্রব্য 
বলিয়। গ্রন্থকার প্রথমে পৃথিবীর পরিচয় প্রদান করিতেছেন-__“তত্রক্ষিতি” 
ইত্যাদি গ্রন্থের ছারা । তত্র নয়টি দ্রব্যেরী মধ্যে। গন্ধহেতু ইতি। গন্ধের 
হেতু--সমবায়িকারণ পৃথিবী অর্থাং ধে দ্রব্য গন্ধের সমবায়িকারণ হয় সেই 

প্রত্যক্ষখগ্ডম্ ৮১ 
ৰ. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/৩৭-৬ 



দ্রব্যই পৃথিবী বলিয়া অভিহিত হয়। পৃথিবীর এইরূপ লক্ষণ করায় উৎপতি- 

কালীন গন্ধহীন পৃথিবীতে অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু উৎপত্তিকালীন পৃথিবী 

পান্ধহীন হইলেও দ্বিতীয় ক্ষণে পৃথিবীতে গন্ধ উৎপন্ন হয়, অতএব উৎপত্তিকালীন 

গন্ধহীন পৃথিবীর গন্ধের প্রতি সমবাস্িকারণতা ব্যাহত হয় না। যদিও 

“গন্ধবত্ব মাত্রই পৃথিবী” এরূপ পৃথিবীর লক্ষণ করা উচিত ছিল, তথাপি 

প্রমাণের দ্বারা পৃথিবীত্ব জাতি সিদ্ধের নিমিত্ত পৃথিবী গন্ধের সমবায়িকারণরূপে 

স্বীকৃত হইয়াছে । কারণত] কিঞ্চিদ্বম্মীবচ্ছিন্ন হয় ইহাই নিয়ম । সৃতরাং “গন্ধের 

কারণত৷ কিঞ্চিদ্বশ্ম।বচ্ছিন্না “কারণত্বাং₹” এই অনুমানের দ্বারা গন্ধের সমবায়ি- 

কারণতার অবচ্ছেদকরূপে পৃথিবীত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। অন্থথা অর্থাং গন্ধের 

প্রতি পৃথিবী সমবায়িকরণ নয় এইরূপ স্বীকৃত হইলে গন্ধমাত্রই কারণ 

ব্যতিরেকেই উৎপন্ন হউক্ এইরূপ আপত্তি হয় অর্থাৎ গন্ধের প্রতি কোন নিয়ত 

কারণ ন।ই এই আপত্তি হইয়! উঠে । যদি বল পাষাণ প্রভৃতি দ্রব্যে গন্ধের প্রতাক্ষ 

হয় ন। বলিয়। পৃথিবীতে গন্ধবত্ত লক্ষণের অবাপ্তি হয় । এরূপ বলিতে পার 

না। যেহেতু পাষাণাদি দ্রব্যে গন্ধ আছে, কিন্তু এ গন্ধ অনুতকট ব৷ অনুদ্ভূত 
বলিয়া! উহার উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় ন1। কিস্তু পৃথিবীত্ব হেতুর দ্বার! পাষাণাদি- 

দ্রব্য-গত গন্ধ অনুমিত হয়। অন্যথ। অর্থাং পাষাণাদিদ্রব্য পাথিব বস্তু বলিয়! 

স্বীকৃত না হইলে কেমন করিয়1 পাষাঁণের ভন্মে গন্ধের উপলব্ধি ব! প্রতাক্ষ 
সম্ভব হর । যে দ্রব্য যেদ্রব্যের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয়, সেই প্রব্য সেই 

দ্রব্যের আরম্ভক বা উৎপাদক দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয় । এই ব্যাপ্তি বা নিয়মবশতঃ 

পাষাণভম্ম পাষাণের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া পাষাণভল্ম পাষাণের 

আরম্ভক অবয়ব পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব পাষাণভসম্মও পাষাণের 

অবয়ব এই দুইটি বস্তই পৃথিবী । পাষাণভন্মের আরস্ভক অবয়ব এবং পাষাণের 

অবয়ব একই পদার্থ বলিয়া পাষাণভন্মের আরস্তক অবয়বের পৃথিবীত্ব সিদ্ধি 

দ্বারা পাষাণের অবয়ব হইতে উৎপন্ন পাষাণেরও পৃথিবীত্ব সিদ্ধি হয়। তথা 

ক্ষুদ্র বন্ত্রের ভন্ম বৃহৎ বস্ত্রের ধংস হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়। ক্ষুদ্র বস্ত্র বৃহৎ- 

বস্ত্রের উপাদানের দ্বার] নিন্মিত এইব্ূপ উপ|দান-উপাদেয়ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
এইভাবে পাষাণের পরমাণু পৃথিবী বলিয়া পাষাণের পরমাণু হইতে উৎপন্ন 

পাষাণেরও পৃথিবীত্ব সিদ্ধ হয় (৯ অতএব পাষাণেরও গন্ধবত্ব বিষয়ে কোন 

প্রতিবন্ধক বা সংশয় থাকিল না 

যদি পাষাণে গন্ধ না থাকিত, তাহ! হইলে পাষাণের ভন্মেও গন্ধ থাকিত 

৬২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



না বা উপলব্ধ ব৷ প্রত্যক্ষ হইত না। সমবায়িকারণীভূতব্রব্-গত-গুণ কাধ্যে 

সংক্রমিত হয় ইহাই নিয়ম । পাষাঁণের গন্ধ অনৃৎকট--উংকট নয় বলিয়। 

পাষাণ-গত গন্ধের প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি হয় না, কিন্ত অনুমিত হয়। স্ৃতরাং 
পাষাণাদি দ্রব্যে গন্ধ আছে ইহ] অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । পাকের দ্বার! 

গঙ্ধের উৎকটতা৷ ব! উদ্ভৃততা উৎপন্ন হয় বলিয়। পাযাণের ভন্মে গন্ধের উপলব্ধি 

বা প্রত্যক্ষ হয় । 

নানেতি।-_শুরু, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র ভেদে সাত 

প্রকার রূপ পৃথিবীতে থাকে । কিন্ত জলাদিতে উক্ত সপ্তবিধরূপ 

থাকে না, যেহেতু সেখানে কেবল শুরু বূপই থাকে । কিন্তু পৃথিবীতে 

এই ধন্ীতে-__ঘটাদিতে পাকের দ্বার! নানারূপের উৎপত্তি হইতে পারে। 

যদি বল যে পৃথিবীতে বা পাথিব পদার্থে নানারূপ উৎপন্ন হয় নাই, তাদশ 
পৃথিবীতে নানারপবত্বরূপ লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার 

না। কারণ রূপদ্ধয় বিশিষ্টে ঘটপটাদিদ্রব্যে বর্তমান যে দ্রব্যত্ব ব্যাপ্য জাতি 

পৃথিবীত্বাদি তাদৃশ জাতিমত্বই নানারূপবত্থশব্দের বিবক্ষিত অর্থ । পৃথিবীত্ব- 

জাতিমত্ত্ব নানারূপবিহীনে ঘটাদিদ্রব্যে বর্তমান থাকায় উক্ত অব্যাপ্তি দূরীভূত 
হইল। “রূপদ্বয়বদ্বৃত্িজাতিমতত্র নানারূপবত্ব শব্দের পারিভাষিক-অর্থ 

বলিয়া স্বীকৃত হইলে রূপদ্বয়বিশিষ্টে ঘটপটাদিদ্রব্যে বর্তমান যে জাতি সত্তা, 

সেই সত্তাবত্ব গুণ ও কর্মে থাকায় গুণ ও কর্মে নানারূপবত্তের উক্ত পারিভাষিক 

লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য নানারপবত্তের পারি- 

ভাধষিক লক্ষণে “দ্রবত্বব্যাপ্য” এই অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়।ছে। তথাচ দদ্রব্যত্ব- 

ব্যাপ্যজাতিমত্ত্” এরূপ লক্ষণ স্বীকার করিলে দ্রব্ত্বব্যাপ)।জ।তি যে জলত্বাদি, 

সেই জলত্বাদিজাতিমত্ব জলাদিতে থাকায় উক্ত লক্ষণের জলাদিতে অতিব্যাপ্তি 

হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত লক্ষণে “রূপদ্ধয়বদ্বৃত্তি” এই অংশ 

কথিত হইয়াছে দ্রব্যত্বব্যাপ্য যে বায়ুজলান্যতরত্, তাদৃশান্ততরত্ববত্ব জলাদিতে 

থাকায় জলাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়, এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত লক্ষণে 

“জাতি” এই অংশ কথিত হইয়াছে । বরূপছর়বদরৃতি ইত্যাদি প্রথম কল্লোক্ত 

লক্ষণটি--রূপদ্বয়__রূপনিষ্ঠদ্বিত্, সুতরাং অপেক্ষারৃদ্ধি বিশেষ-বিষয়ত্বরূপ দ্বিতব 
ঘটত হওয়ায় গৌরব দোষ হয় বলিয়া বিশ্বনাথ--“রূপনাশবদৃবৃত্তি” ইত্যাদি 

দ্বিতীয় কল্পের কথা বলিতেছেন। রূপনাশবিশিষ্ট যে পদার্থ, সেই পদার্থে 

বর্তমান থে দ্রব্ত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদিজাতি সেই পৃথিবীত্বজাতিমত্বই নানারূপ- 
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বত্বশব্দের পারিভাষিক অর্থ। বৈশেষিক মতে পৃথিবীর পরমাণুতে রূপনাশ 
ও রূপান্তর থাকায় এবং ন্যায়মতে ঘটাদিতেও বরূপনাশ ও রূপান্তর থাকায় 

লক্ষ্যে লক্ষণসঙ্গতি হইল । 

ষড়্বিধ ইতি।-_মধুর, অল্প, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত এই ছয় প্রকার 

রস পৃথিবীতে থাকে । জলে কেবল মধুর রস থাকে । এখানেও পূর্বেবের মত 

-অর্থাং যে পুথিবীতে বা পাথিব দ্রব্যে ছয় প্রকার রস নাই, সেই দ্রব্যে 

ষড়্রসবত্বরূপ লক্ষণ সঙ্গতির জন্য বলিতেছেন-_রসদ্বয়বিশিষ্টে দ্রব্যে বর্তমান 

যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্ব জাতি, তাদৃশ.জাতিমত্ই ষড্বিধরসবত্বশবের পারি- 

ভাষিক অর্থ বা লক্ষণ বলিয়! বোধিত হয়। পৃথিবীতে সৌরভ ও অসৌরভ 

এই দুই প্রকার গন্ধ আছে, এই কথাটাই বুঝাইবার নিমিত্ত “ছ্বিবিধ” এই শব্দ 

প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু “দ্বিবিধ-গন্ধবত্ব” এরূপ পৃথিবীর লক্ষণ নহে। যেহেতু 
“দ্বিবিধ” এই বিশেষণ পদটির কোন সার্থকত1 পরিলক্ষিত হয় ন৷, গন্ধবত্ব 

পৃথিবী এইরূপ বলিলেই “কার্য্যসিদ্ধ হইবে । সৌরভ-_সগন্ধ, অসৌরভ-_ 
দুর্গন্ধ ভেদে গন্ধ ছুই প্রকার বলিয়। বুঝিবে ॥ ৩৫ ॥ 

হহাহবজসাভতু নিষী ঘী উ্ঘজ্জাহীল-লাকস: | 
লিবনালিকনা জ জা ভ্ঁলা লিকনা জাব্ঘুকমতা || ইি।। 
অলিবৰা ভু লহুল্দা ভ্যাবূ জনালঘলমীনিতী । 
জানলপিনা লনন্ উন্তনিন্দিন নিননহবতা |1২৩।। 

সেই পৃথিবীর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত অর্থাং উঞ্চও নহে, শীতলও নহে এবং 
পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ বলিয়া বোধিত হয় বা বুঝিতে হইবে । সেই পৃথিবী 
দুই প্রকার-নিত্যা ও অনিত্যা। যাহার ধ্বংসও নাই এবং উৎপর্তিও নাই 

সেই পদার্থ নিত্য বলিয়] কথিত হয় । পরমাণুরূপা পৃথিবী নিত্য । যে পদার্থ 

ংসের প্রতিযোগী হয়, সেই পদার্থ অনিত্য বলিয়া অভিহিত হয়। 

পরমাণুরূপাভিন্না পৃথিবী অনিত্যা। অর্থাং পরমাণুর দ্বারা উৎপন্ন পৃথিবী 
অনিত্যা। এই অনিত্য] পৃথিবী অণু ও মহৎ ভেদে ছুই প্রকার । যে পৃথিবী 

দুইটি পরমাণুর সংযোগ ছারা উৎপন্ন হয় এবং যাহাকে দ্বাণুক বলা হয়, 

সেই পৃথিবী অণু। যে পৃথিবী তিনটি দ্যগুকের সংযোগ দ্বার উৎপন্ন হয় 
এবং যাহাকে ত্রসরেণু বল] হয়, সেই পৃথিবী ও অপর সকল পৃথিবী মহং। 

দ্যণুক হইতে আরম করিয়) সকল পাধিব দ্রব/ই অনিত্য। দ্বণ্ুক অনিত্য 
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পৃথিবী হইলেও অণু বলিয়া চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। 

এই অনিত্যা পৃথিবীর অবয়ব আছে । দেহ, ইন্ট্রিয়ও বিষয়ভেদে সেই জন্য! 

বা অনিত্যা পৃথিবী তিন প্রকার । পাথিব শরীর- মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ 

প্রভৃতি । পাথিব ইন্দ্রিয়-গন্ধগ্রাহক ঘ্রাণ । পািব বিষয়-_মংপিণ্ড ও পাষাণ 

প্রভৃতি ॥ ৩৬-৩৭ ॥ 

ভহা হলি । লজ: দবষিজ্যা: | অন্ুগ্াহীন-জ্নহানততর আাযীহঘি অর্ধাল হুনতুজ'-_ 

ণান্ধঅহুলি ৷ হৃত্ত্ব দৃথিজ্যা: হদহাীত্তচ্জাহীল হলি স্বাঘলাখ” লন্কদূ। নভন্তুতভন্ত 

নাকঅহঘহাতিহবলাস' ভঙতামূ, অনিক্কহ নঁঘাথ্যনি। যহাঘি নাক্চজহঘহা: ঘত্রান্তী 

লাহ্বি, লখানি দান্অহ্হীনরভ্গ্কলি-রন্যতত্রচ্যাচআলিলইননশ্াঁ নী্য:। নিত্ধীনি। 

ঘা দৃখিনী ভ্িতিঘালিত্ৰালিবআালব্সশঃ । অধূভহাঞা হুলাতুছনা দৃখিীলিআ ॥২৫॥ 

লহুল্যা নহলাথুমিল্লা দিন ভযণ্ক্কাহ্িনা অল্নাঘি অলিতিতখ:। ন্বালিতা 

ঘৃতিণী ঘন অন্বযনলীতখ: । লত্তু অনযলিলি কি লালদ? ঘহলাঘুঘুত্জ ইশীননজ: | 

ল নন নত্দাঘূলাদলীল্লিযলাহ্ ঘত্ান্থীলা সত্হা' ল হতাহিলি লান্যনূ। হৃনক্ 
ঘহ্লাতীহ্সব্সধা্5নি অনুঅমুভঘ্ দব্সহাংঅঅজ্মতান্। অথা ঘৃকহস ঈহাংস কৃইও- 

সত্হাকন5দি লব্তমূন্বজ্য স্হান । লন্বী ঘন: ভখু হলি ভু বন্তুঘলিহিনি 
লান্ছঘমূ। হৃন্ধী মন্থান্ ঘাল্যহাহাহিলিজন্্ঘঘ: । বীলমূ নহনালীহ্্লীলিন্রমহনল ললৃ- 
অনূভ্ভযাদি সহাংলাঘীবানু) কৃত্ভকহাতন্তু লানীনিল্িঘ:) ভল্লিঘ।নী লভ্ণীন সতহাআালু। 

ল ন্ন লহালী' হণহ্লাথ[দ্ুত্বজ্পীন্ঘল্লকনান্ ল সত্হানগনি নিহীঘ হলি লাহ্যমূ। 

অহহযহয হহযান্তুঘাহানক্লান্, অল্যখা নঙ্তুহঙ্দাহিবল্লবী: কহান্নিহ হেয় সতন্লানু। 

ল ন্বালিলমবভানী ক্ষখলক্হঘহহ্লল্লবীহ্হতন্হুলীনুঘলিহিলি নাচ্ঘমূ। অল লহ্ল্ন:- 
দালিসিহ্ষ্যহ্হুনানযনী: ভথখুজহনলীনুঘলনবানান্। ল ল্বারহধীন লচ্তুকন কষ 

হেযনঘইআহন্নলিহিলিলাক্ঘমূ। ঘলী ল (তর) হেতব্রদহ্যের্ শ্রা কতভ্যন্বিন্ 

ভন্রমানাতান্বফলই, ক্ষিল্ত্ত লহ্ৃততীহ্ধূলকদাহি-ন্কাব্আ-অসুহাঘনলী ভহতত, লহ্ব্াল 

ল্লাহ্যদ্। খা নন সইতীলহটলানু সংঘহানে, লন্তু লমগ্ক্কাইব্বহ্মাল্রান। লহ্ছি 

হল্মব$দি ছহু অমনি নহলাথী লহুল্রামান্বানূ। ছল্রত্ব অন্যনিঘিজ্তী বনবাুনঘাত্- 
নিনাহাী: সযহাবিভ্নাহ্লিতঘকলমূ। বরা ন্নাঅযলঘাহানা অলল্ততন ঈতবর্মনতীহনি 

জাকযসজন্: | অন: মবলস্থিহ শিগ্ানী নাহয়: । যস ম্ব নিগালব্বফঘালিতত অঅদনল- 

ককাযযীন্জিসঅন্ান্ ল্য লিব্যজমূ। লন্নুঘব্লা্লাহলজ্মভয অবানাহী নিগমাল্লহনিন 
আতনহিলাজলাহলকযতাণি মনন্িহ. শি্সাল্তনলীলি ভয় হদাআততবিভি: | লন্ম 

সঘইআী শ্রিগানী5্জীলি তান্্যমূ। সবইত্যঃ ভামযনহন্থাগ্ত্ব-ল্যতআাহ- ঘহরনহিন্ত- 
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মানন লহ্বযনবিত্তী, বইজৌহনযত্াঃ ভাতযলা মহহাহলক্আালু ক্দাভনব্ত্ন্তুদানীন 
নহুতয্দিতু: | ল শ্রিহন্বসঘীঅন্দমূ, অপন্কুচ্ছলেহুতত সভি অনিকলন্যবং্নহ্য মথীজন্তানু। 

লন্লক্লানণ তভ্নযন্রণথাহাণি বিজুবহিলি শ্রাভযল্। আনত্রহধাসধীন লহুবিভহিলি | 

লান্মসিইলি। আান্ডাত্যভনা ঘৃখিন্বী হাবীইল্লিয-লিনঘ-ঈহাহিত্যিশ্ব: ॥২৩॥ 

স্পর্শ ইতি । তাহার-_-পৃথিবীর । অনুষ্চও অশীত স্পর্শগুণ বায়ুতেও 
আছে বলিয়া! “পাঁকজ” পদটি স্পর্শের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

পৃথিবীর স্পর্শ যে অনুষ্ণ ও অশীত এই বিষয় বা বক্তার আশয়টি পরিস্ফৃট 
করিবার নিমিত্তই “অনুষ্ণাশীত” এই পদটি স্পর্শের বিশেষণরূপে কথিত 

হইয়াছে, লক্ষণার্থে উক্ত হয় নাই । প্রকৃতপক্ষে পাকজ-স্পর্শবত্বমাত্রই পৃথিবীর 

লক্ষণ বলিয়া গণ্য, যেহেতু “অনৃষ্ণাশীত” এই বিশেষণ পদটি পৃথিবী লক্ষণের 

অঘটক হওয়ায় লক্ষণবিষয়ে নিরর্থক বলিয়া] বিবেচিত হইবে বা' হয়। যদিও 

পাকজ স্পর্শ পটাদিতে নাই বলিয়। অব্যাপ্তি হয়, তথাপি পাকজ স্পর্শ বিশিষ্ট 

যে পৃথিবী, সেই পৃথিবীতে বর্তমান যে পৃথিবীত্ব জাতি, সেই পৃথিবী জাতি- 

মতই পাকজ স্পর্শবত্ব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে । অতএব 

পটাদিতে পাঁকজস্পর্শ না থাকিলেও তাদৃশ পৃথিবীত্বজাতিমত্ব পটাদিতে 

বর্তমান করায় পটাদিতে অব্যাপ্তি দূরীভূত হইল । 

সেই পৃথিবী ছুই প্রক!র-_নিত্যা ও অনিতা! । অণুলক্ষণা-_অধুস্বরূপ। 
অর্থাং পরমাণুরূপা পৃথিবী নিত্য] ॥ ৩৬॥ 

তদন্ত।-_পরম ণুভিন্না পৃথিবী এবং দ্যণুকাঁদিরূপা সকল পৃথিবীও অর্থাং 

দ্যণ্ুক হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পৃথিবা অনিতা] । ইহাই ফলিতার্থ। সেই 

অনিত্য। ব1 অন্য। পৃথিবীরই অবয়ব আছে, কিন্তু নিত্য পৃথিবীর অবয়ব নাই । 

যাহার! অবয়ব ব্যতীত অবয়বী স্বীকার করেন না, তাহাদের যুক্তি পূর্বব- 

পক্ষরূপে গ্রন্থকার বিশ্বনাথ উত্থাপন বা উপস্থাপিত করিতেছেন-_“ননু” 
ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । অবয়ব ব্যতিরেকে অবয়বীর সত্তাবিষয়ে কোন প্রমাণ 

পরিলক্ষিত হয় না। যেহেতু পরমা ধুপুঞ্জ দ্বারাই “ইহ ঘট” এরূপ প্রতীতি বা 
প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। অতএব ঘট পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে, 

পরমা ধুপুঞ্জই ঘট বলিয়া অভিহিত । 

যদি বল ঘটাদি পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নয়, তাহা হইলে 
পরমাণুসমূহ অতীন্র্রিয়হেতু ঘটাদিও চাক্ষুষলোকিকপ্রত্যক্ষের অগোচর বা 
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অবিষয় হউকৃ। এরূপ বলিতে পার না। কারণ একটি পরমাণু চাক্ষুষ- 

লৌকিকপ্রত্যক্ষের অবিষয় হইলেও পরমাণুসমূহ চাক্ষষলোকিকপ্রত্যক্ষের 
বিষয়রূপে সম্ভব বা গণ্য হইতে পারে । যেমন দৃরস্থিত একটি কেশ চাক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও ব৷ অবিষয় হইলেও কেশগুচ্ছ বা কেশসমূহ চাক্ষুষ 

লোৌকিকপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়! গণ্য হয় । 
যদি বল ঘট পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকৃত হইলে “একটি 

স্থল বা বিশাল ঘট” ইত্যাকারক প্রতীতির অনুপপত্তি হয় । এব্ূপ বলিতে পার 
না। কারণ যেমন একটি “বিশাল ধাহ্যর।শি” ইত্যাকারক প্রতীতির উদয় হয়, 

সেইরূপ “একটি মহান্ ঘট” ইত্যাকারক প্রত্যয় উৎপন্ন হইয়! থাকে । 

অবয়বব।দীর এঁ সকল উক্তির যুক্তি খণ্ডন বা নিরাস করিবার নিমিত 

অবয়বিবাদী বলিতেছেন--“মৈবম্” ইত্যাদি গ্রন্থ । এরূপ কথা বলিতে 

পার না। যেহেতু দূরস্থিত বা নিকটস্থিত প্রত্যেক পরমাণু স্বভাবতঃই 

অতীন্দ্রিয় অর্থাং চাক্ষৃষপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিযয় নহে বলিয়! পরমাণুসমূভ ও 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় হইতে পারে না। দুরস্থিত কেশ স্বভাবতঃ 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের অবিষয় বা অতীন্দ্রিয় নয়, যেহেতু নিকটবর্তী কেশই চাক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়। থাকে । কেশ ম্বভাবতঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়, কেবল 

দূরত্বাদিদোষবশতঃই উহ৷ প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং পূর্ব্বেক্ত তোমার উক্তি 
যুকিক্বীন। 

বিশ্বনাথ পরমাণুর উৎপত্তিবিষয়ে পুর্ববপক্ষের অভিমত উত্থাপিত 

করিতেছেন-__-“ন৮” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । যদি বল ঘটাদির প্রতাক্ষ পূর্বে 

অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হয় বলির! উহার প্রতাক্ষেও 

কোন বাধ ব! প্রতিবন্ধক থাকে না। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু 

অদৃশ্য পদার্থ দৃশ্যপদার্থের উপাদান বা কারণসামগ্রী হইতে পারে না, কারণ 

কারণীভূত দ্রব্য-গত-গুণ কাধে সংক্রমিত হয় এরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম আছে। 
অন্যথ| অর্থাৎ অপৃশ্যবস্ত হইতে দৃশ্যবস্ত উৎপন্ন হয় ইহ! স্বীকৃত হইলে অদৃশ্য 

অক্ষিগে(লকের মধ্যবর্তী তেজঃপদার্থস্বরূপ চক্ষঃসমূহ এবং অদৃশ্য উন্মা সম্ভতিরও 
কোন সময়ে প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, উক্ত চক্ষুঃ ও উম্মা হইল অনৃশ্যবস্ত, যেহেতু 

অদৃশ্য তেজঃপুঞ্জাদি উহাদের উপাদীন। যদি অদুশ্যপদার্থ দৃশ্যপদার্থের 

উপাদান ন! হয় অর্থাৎ অদৃশ্যবস্ত হইতে দৃশ্যবস্ত উৎপন্ন না হয় । তাহা হইলে 
যখন তৈল দ্বতাদি কটাহে অতিতপ্ত হইয় গ্রজ্্বলিত হয়, তখন অতিতপ্ত-তৈল- 
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ঘৃতাদির অভ্যন্তরস্থিত অদৃশ্যবহিত হইতে কেমন করিয়। দৃশ্যবহি উৎপন্ন হয় ? 

বা! তাদৃশ অদৃশ্যবহ্ি হইতে দৃশ্যবহির উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়, ইহ! কিরূপে 

সম্ভব হয়? এরূপ বলিতে পারা যায় না। যেহেতু সেখানে অতিতপ্ত তৈল 
দ্বতাঁদির অভ্যন্তরস্থিত দৃশ্য সুন্মবহিনির অবয়ব হইতে স্তুলবহ্ির উৎপত্তি স্বীকার 

বা কল্পন! করা হয়। 

যদি বল অদৃশ্য দ্ব/ণুক হইতে দৃশ্য ত্রসরেণুর অর্থ।ং তিনটি সমষ্টিগত দ্বাণুকের 

উৎপত্তি কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ 

আমরা দৃশ্যত্ব বা অদৃশ্যত্রকে কোন বস্তুর স্বভাবগত ধর্থ বলিয়া স্বীকার করি 

না। কিন্তু মহত্ব, উদ্ভূতরূপ ও আলোকসংযোগ প্রভৃতি কারণ কুটবিশিষট 
পদার্থ দৃশ্য এবং এ কারণ কৃটাভাববিশিষ্ট পদার্থ অদৃশ্য বলিয়1 পরিগণিত বা 

স্বীকৃত হয়। অতএব ত্রসরেথুর মহত্ব আছে বলিয়া! উহার চাক্ষুষপ্রত/ক্ষ তয় 
এবং দ্বণুকাদির মহত্ব না থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না। তোমার (বৌদ্ধের ) 
মতে ও পরমাণুতে মহত্ব না থাকার উহ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। এইভাবে 

অবয়বী সিদ্ধ হইলে উহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হওয়ায় অবয়বী 

ঘটপটাদি অনিত্যদ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইল । উহাদের অবয়ব-ধার। 

অসংখ্য বা অনন্ত বলিম্না স্বীকার করিলে অর্থাং অবয়বিমাত্রেরই যদি 

অবয়ব স্বীকার করা যায় এবং অবয়বের অবয়ব, সেই অবয়বের 

আবার অবয়ব এইওবে যদি অবয়ববিভাগধারার কোথাও বিশ্রাম 

স্বীকার কর! ন] হয়, তাহ! হইলে মুমেরু পর্বত ও সর্ষপ এই উভয়ের অনন্ত 

অবয়ব থাকায় স্ুমের পর্ববত্ত ও সর্ষপের পরিমাণের কোন তারতম্য বা ভেদ 
পরিলক্ষিত হয় না বলিয়! উহাদের তুল্যত্বের_-পরিমাণ-গত সাদৃশ্যের আপত্তি 

হয়। যেহেতু অবয়বগত সখ্যাই পরিমাণের জনক, যার এ সংখ্যা উভয় 

স্থলেই অনন্ত বলিয়া! উহাদের পরিমাণগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অতএব 

উক্ত আপত্তিবারণের নিমিত্ত কোন একস্থানে অবয়ববিভাগধারার বিশ্রাম বা 

সমাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে। যেখানে অবয়ববিভ।গধারার বিশ্রাম স্বীকার 

কর! হইবে, সেই পদার্থটি যদি নিত্য ন! হয়, তাহা হইলে তাহা কাধ্য বা জন্য 

পদার্থ বলিয়। স্বীকৃত হইলে উহা সমবায় সম্বন্ধে কোথাও ব। কোন স্থানে 

বৃত্তিমান্ বলিতে হইবে । কিন্তু উহার অবয়ব ন। থাকায় উহ1 সমবেত হইতে 

পারে না, অথচ ভাব কাধ্য কখনও অসমবেত হয় না। স্বৃতরাং উহাকে নিত্য 
পদার্থ বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে । 

৮৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



আকাশ, কাল, দিক ও আত্মাতে যেমন মহৎপরিমাণের তাঁরতম্যের 

বিশ্রাম অর্থাং আকাশাদি পরম মহৎ, উহাদের অপেক্ষা! মহং আর কেহ নাই, 

'আকাশ, কাল, দিক ও আত্মা ইহার! পরিমাণ-গত মহতের শেষ সীম] । 

সেইরূপ অনুগত পরিমাণের তাঁরতম্যের শেষ কোন একস্থানে স্বীকার করিতে 

হইবে। যেখানে অথুপরিমাণ শেষ হইয়ছে তাহারই পরমাণুত্ব সিদ্ধ হয় 

অর্থাৎ যাহা অপেক্ষ। অণু আর হইতে পারে না, সেই পদার্থই পরমাণু বলিয়া 

গণ্য হয়। 

যর্দি বল ত্রসরেণুতেই অবয়ববিতাগধারার বিশ্রাম হউকৃ। এরূপ শঙ্কা 

করিতে পার না। কারণ ত্রসরেণ সাবয়ব যেতেতু উহ চাক্ষুষ দ্রব্য, যেমন 

ঘটাদি এই অনুমানের দ্বার] ত্রসরেণুর অবয়ব সিদ্ধ হইলে পর, ত্রসরেণুর 

'অবয়ব সকল অর্থাৎ সমর্টিগত দ্যণুক, সাবয়ব, যেহেতু উহার মহৎপরিমাণ- 
বিশিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদক, যথ। কপাল ইত্যাকারক অনুমানের দ্বারা ভ্রসরেণুর 

অবয়বসমূহের অবয়ব সিদ্ধ হয় । 

যদি বল পূর্বেবাক্ত সাবয়বসাধক অনুমান দুইটি অপ্রয়োজক অর্থাৎ অনুকূল 
'র্কশৃন্য । এরূপ বলিতে পার না। কারণ অপকৃষ্টমহত্বের অর্থাৎ ক্ষুদ্রমহত্বের 
প্রতি অনেক দ্রব্যবত্ব-_সাবয়ব-দ্রব্যবত্ব কারণরূপে গণ্য হয়। অর্থাং যে বস্ত 
অপকৃষ্ট ব' ক্ষ্র মহৎ অর্থাং পরম মহ নয় তাহ! সাবয়ব দ্রব্য অর্থাং তাহার 
অবয়ব আছে। সুতরাং ত্রসরেণর অপকৃষ্ট মহৎ বলিয়া উহার অবয়ব আছে। 
ত্রসরেণু সাবয়ব না হইলে উহ] চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হইত না, যেহেতু দ্রব্য 

গ্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব কারণ, এবং মহত্তের প্রতি সাবয়ব্ত কারণ হয় । 

যদি বল এইরূপ ক্রমে অর্থাং দ্বগুকের অবয়ব সকল- সকল পরমাণু 
সাবয়ব যেহেতু উহার! দ্রব্যের উৎপাদক ইত্যাকারক অনুমানের দ্বার পরমণুর 

অবয়ব সকলের ও অবয়বধার অর্থাং অবয়বের অবয়ব, সেই অবয়বের আবাব 

অবয়ব এইভাবে পরমাণুর অবয় ববিভাগধারাও সিদ্ধ হউকৃ। এরূপ শঙ্কা করিতে 

পার না। কারণ পুর্বকথিত অনুমান দ্বারা পরমাণুর অবয়ব সিদ্ধ হইলে 
অপর কোন অনুমানের দ্বার! পরমাণুর অবয়বের আবার অবয়ব সিদ্ধি হইতে 
পারে, এইভাবে তাহারও অবয়বসিদ্ধি হইলে অবয়বধারার সমাপ্তি বা শেষ 

ন] হওয়ায় অনবস্থাদোষ হয় বলিয়! পরমাণুর অবয়বধার] সিদ্ধ হয় না। 

সেই কার্্যরূপা বা অনিত্য। পৃথিবী শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন 

প্রকার ॥ ৩৭ ॥ 

গ্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৮৯ 



মীলিজাবিমনিভ্ ইনছল্রিঘ দাতহাতামূ। 
নিমনীন্তনঘান্ষান্হি্ন লইাতভাল্ব শাল: | ২৫।। 

পাথিব শরীর-_যোনিজ ও অযোনিজ ভেদে দুই প্রকার । মনুষ্তাদির 
শরীর পাধিব যোনিজ শরীর এবং বৃক্ষ লতাদির শরীর পাধিব অযোনিজ 

শরীর । পাথিব শরীরের প্রতি পৃথিবী সমবাযক্সিকারণ এবং জল, তেজঃ, 

বায়ু ও আকাশ পাথিব শরীরের প্রতি নিমিত্কারণ। যেহেতু এক জাতীয় 

দ্রব্যেই উপাদান-উপাদেয়ভাৰ (কাধ্যকারণভাব ) সমুৎপন্ন হয়। ঘ্রাণ বা 
নাসিকাই হইল শরীরাশ্রিত পাথিব ইন্ট্রিয়। দ্যণ্ুক হইতে ব্রন্মাণ্ডের যাবতীয় 
বস্তই পাখিব বিষয় বলিয়! কথিত ॥ ৩৮ ॥ 

লস ইনুম্ুহান্লি-_ঘীলিজান্থীলি। যীলিঅনঘীলিজত্ব অশ্ব: | আনিজনণি 

ল্রিনিরন অহান্তুঅনঘ্তঅস্ব'লি। অহাসুর্ল লান্তুনানীনাদূ। অল্লজ অঘাীলামূ। 

অধীদিঁ ভননহ্জীজিিআহ্কিমূ। হনব্জা: ভ্ুসিহহাব্া: | তভ্িজাব্মভ্যুক্দাত্া: | 

লাহক্িতাঁ হার্বীহদনি অথীলিলমূ | লন্ব লানুম্াহিহাবীহাতাঁ দাখিততন ক্ষতি লাললিলি 

শ্রান্থযম্ । বাল্লাহিনতত্রভ্ষীন সলাঘাতত্রানূ। ল ন্ম নকবীছলা ইফ্ণভমমাহাঘেতশ্রাহিক্ষনণি 

হসাহিলি শ্রাভ্ঘমূ। খা জনি অভ্-দুখিত্রীল্বাছিনা অত্কবসতল্লানু। লম্ম লঙ্ি 

অন্ীবাহ্কিঈনাভন্ত ল তত্ব দাথিনতলিলি আভ্যদূ | লক্টহাহীলা প্িলাহীওদি হাবীহলল 

সতমিষ্বানান্ বাল্ঘান্ ভভ্ঈহন্ন ঘৃথিতীলবিভু: । বীল নাগ্রিতাহ্হার্ীং অক্ঞানীলা 

লিলিললান লীমল্। হাহী্ত্রল্ত্ ন জআলি:, দ্ৃথিনীাহিনা ভান্কুচঘনি, কিন্ত্ত 

্াসযতম্। নৃহ্বাহীনালঘি শচ্তাসযত্রাজান্যামি: । ল ন্ব লুহ্বান্থীনা হাতীহতন 

কি নালনিলি ্রান্খন্। আগ্যাতিনক্ষ-নাতু-অজনল্নহ সনাঘাততালু। লঈত কি 

লানলিনি ন্, মলহাল-অবীন্ঘাহিনা লন্ত্ুালান। অনি ভহবাহী হাতীহতমলন্থাহী ল 
মলি লহান্আননিতিল লিহীম্বীযলূ। লন্বম যল হাহীৰ শ্চ্ভা ল আালালসা- 

ভঘামিহিলি লান্ছমমূ। লাহহী সনাতআমালান। অধন্া লচ্তালভ্ল্াযশিন্তনি- 

নতযং্রভ্ঘাচয়আালিনতন 8 আল্আবযনিলালন্তি 'চ্তানহ্গ্বনি-জআালিলংত তা লল্। 

মান্তু-ন্বপ্গলাহিলালিদাহায ভহাঘানলল্লস: | ল ন্ব ভৃবিদ্ছাকীই কথ ভহাতভনল্তঘ: ? 
নস নুবিস্ত্ভইচ্চজ্যকি-স্কজিলঘা জালিহলাদানান্, অক্তীঘলিজন্ত-হাহীহ-মিনয়া 
উনতহ্যাণি আালিততামানাহিলি লান্ঘযমূ ; জগঘনিইল লুততিন্হাহীহহস লানাতনিল নুকতিস্ত- 

আহা ভগাগঅদল্ত্রযান। হুল্িযলিনি। সাতীল্িয নাখ্িনলিতযর্থ; | দাখিল 

ক্ষপলিতি শহিতিন্। প্লাখীকি' দাধ্রিত ক্ণাহিস্ত লব বালঘভাীলাসিজ্যকজক্রততান, 

৯০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলট 



স্জ্ু,ন-নল্ঘাসিন্যজক্ক-বী-ঘুননন। লন্ব হচভোল্বী হমীযন্ধনাহি-জ্যজকতহ্বিভ্রিহিলি 
আাভ্যদূ। নবকীযকনাজব্যজন্কবহ লহ্খতান্। ল ম্ব নলহাহান-বাল্ঘ-ল্যত্নঙ্গঅ 
অনন্কাল্তিক্রতত্রমিলি আামদূ। লহ অ.হযামিল্যজন্ঞবজান্। অনা দহল্জীধিলি ল ইযমূ, 
নাঙ্ঘণীন-্তহমি-মাধহজ চ্জোন্নঅবমলাল্। ন ন্ম সাণীন্ছিয অভিন্ন বলঘদালালি 

ম্মজকতোন্ লন নমমিন্বাহ হলি লাভ্যম্ ) ত্মতনি অনীলিশরিহীমগ্ঞাল। শ্রিহীনদান্থ-- 

নিন ছনি। ত্রলীযজাঘল নিন: । অভ্বকীত ছি জ্কাঘআললহ্ভোশীনম্ | ঘনু 

ক্চাহ্খ' ঘন্ত্চ্াীল লন্লন্থশীশ আহ্বান নহহযো লা অলযত্রীন | ল নথি মীজ- 

পষীঅলা্সা নিলা ক্কব্রনিত্ন্তিহক্বি। বীন রেক্ষাহিলক্াগভাল্ত অভ্তসন শিম্তী 

অনলি । হাহীইল্লিযঘীনিমযবব5নি সঙ্ঞাহাললইআীনল্আা: হাচযন্জিনহাতাশ্র: ॥২৫। 

তিন প্রকার অনিত্যা পৃথিবীর মধ্যে শরীরের বিষয় বিশদভাবে বলিতেছেন 

_-“যোনিজাদি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । পাথিব দেহ দুই প্রকার-যোনিজ ও 

অযোনিজ। পাথিব যোনিজ শরীরও দুই প্রকার--জরায়ুজ ও অগ্জ | মনৃস্ত 
প্রভৃতির দেহ পাঘিব জরায়ুজ এবং সর্প, পক্ষী ও মংস্য প্রভৃতির দেহ পাধিব 

অণ্ডজ। স্বেদজ, উতভিজ্জ ও দেবতা প্রভৃতির দেহ অযোনিজ | কৃমি, মশক ও 

ডশস প্রভৃতির শরীর পাথিব অযোনিজ স্বেদজ দেহ বলিয়া কথিত। বৃক্ষ, 

তরুলতা৷ প্রভৃতির শরীর পাথিব অযষোনিজ উত্ভিজ্জ দেহ বলিয়া! পরিগণিত । 

নরকবাসীদিগের শরীরও অযোনিজ বলিয়] খ্যাত। যদি বল মনুষ্য প্রভৃতির 
শরীর যে পাথিব, সে বিষয়ে প্রমাণ কি? কোন প্রমাণই তো পরিলক্ষিত হয় 

না। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু মনুষ্যাদির শরীরে পন্ধাদি আছে 

বলিয়। মনুষ্যাদির শরীর পাথিব বলিয়। কথিত, স্বৃতরাং গন্ধাদিমত্ব হেতুর দ্বার! 

মনুষ্যাদি শরীরে পাথিবত্ব অনুমিত হয়। যদি বল যেমন মনুষ্যাদি শরীরে 

গন্ধাদির উপলব্ধিহেতু মনুষ্যাঁদির শরীর পাথিব বলিয়৷ অভিহিত হয়, সেইরূপ 

মনুষ্তার্দির শরীরে জল উল্মা-_-তেজঃ, বাম ও আকাশের উপলন্ধিহেতু 

মনুষ্যাদির শরীর, জলীয়, তৈজস, বায়বীয় প্রভৃতি বলিয়। কথিত হউকৃ। 

এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু মনুষ্যাদির শরীর জলীয়াদিরূপে স্বীকৃত 

হইলে জলত্ব-পৃথিবীত্বাদির সাহ্কধ্যের আপত্তি হয় বলিয়া মনুষ্তাদি শরীর 

জলীয় ব1 পাধিব প্রভৃতি কিছুই বলিতে পার! যায় না। যদি বল মনৃষ্যাদির 
শরীর পাথখিব ন! হউক, কিন্তু জলীয় বা! তৈজস হউকৃ। এরূপ কথা বলিতে 

পার না। কারণ র্েদাদি বা জলীয়াংশাদি বিনষ্ট হইলেও শরীরত্বরূপে 
শরীরের “সেই এই শরীর” এরপ প্রত্যভিজ্ঞ। উৎপন্ন হয়, স্বৃতরাং মনৃস্যাদির 
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শরীর যদি জলীয় বা! তৈজস হইত, ত।হা হইলে সেই জলাদি বিন হইলে 
শরীরও বিনহ্ট হইত, কিন্তু তাহ] হয় না। পরন্ত “সেই এই শরীর” এইরূপ 

প্রত্যতিজ্ঞা উৎপন্ন হয় এবং শরীরের ধ্বংস পধ্যন্ত গন্ধাদির উপলব্ধিহেতু মনুষ্াদি 
শরীরের পৃথিবীত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাং মনুষ্যাদি শরীর পাথিব বলিয়া! অভিহিত 
হয়, জলীয় বা] তৈজস বলিয়া! কথিত হয় না। অতএব মনুস্যাদির 
শরীর পাধিব। পাধিব শরীরে পৃথিবী সমবায়িকারণ হয় এবং জল, তেজঃ, 
বায়ু ও আকাশ এ শরীরের প্রতি নিমিত্তকারণমাত্র হয়। যেহেতু এক জাতীয় 

দ্রব্যেই উপাদান-উপাদেয়ভাব সমুংপনন হয়। বিজাতীয় দ্রব্য যদি উপাদান- 
কারণ হয় তাহ! হইলে উপাদেয় কাধ্য একবিধ বলিয়। স্বীকৃত হয় না। 

মনুষ্যাদির শরীর যদি পৃথিবী, জল প্রভৃতি বিজাতীয় ভূত দ্রব্যের দ্বারা নিমিত 

এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহ! হইলে উক্ত শরীরে পৃথিবীত্ব ও জলতবাদি 

বিজাতীয় ধর্মসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। অথচ একই অধিকরণে 
পৃথিবীত্ব ও জলত্াদি ধর্মগুলি বর্তমান থাকিলে উক্ত ধর্মসমূহ বিজাতীয় ধশ্ম 
বলিয়। স্বীকৃত হইবে না। তাহার ফলে দ্রব্কে নয় প্রকারে বিভক্ত করা 

অনুপপন্ন হইয়া! পড়ে । প্রকৃতপক্ষে শরীরের সর্ববাংশেই পৃথিবীর বিশেষ গুণ 

গন্ধের উপলব্ধি হয় বলিয়] মনুষ্যাদির শরীর পাখিব শরীর বলিয়াই অভিহিত 

সঙ্গত হয়। 

পৃথিবীত্বাদি সিদ্ধ জাতির দ্বারা সঙ্কর্যের আপত্তি হয় বলিয়া শরীরত্ব 

অনুগত ধশ্ম হইলেও জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইল ন|। 

“স্বসামানাধিকরণ্য-স্বাভাববদ্বৃতিত্ব-স্বসমানাধিকরণাত)স্তাভাব প্রতিযোগিত্ব ' 

__এই সন্বন্ধত্রয় দ্বার সম্বন্ধবিশিষ্ট ধর্ম সঙ্কর বলিয়া অভিহিত হয় । তথাহি 

মনুষ্তাদি শরীরে পৃথিবীত্ব ও শরীরত্ব থাকায় স্বসাম।নাধিকরণ্য আছে, 

জঙীয়াদি শরীরে শরীরত্ব আছে কিন্ত পৃথিবীত্ব নাই এবং ঘটাদিতে পৃথিবীত্ব 

আছে, কিন্ত শরীরত্ব নাই, সুতরাং জলীয়াদি শরীরে এবং ঘটাদিতে স্বাভাব- 

বদ্ধৃতিত্ব ও স্বসমানাধিকরণাত্যন্তভাবপ্রতিযোগিত্ব থাকায় পৃথিবীত্বের সহিত 

শরীরহের সাহ্বধ্য হয়। শরীরত্বের ছ।র। সাঙ্কর্য হয় বলিয়। পৃথিবীত্ব জাঁতি- 

রূপে কেমন করিয়। স্বীকৃত হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই ষে 

কারণত1 অবশ্যই কিঞ্চিিশ্মের--কোন এক ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব নিয়ন্ত্রিত 

হয়, যেহেতু সে কারণতা “পৃথিবীনিষ্ঠাগন্ধনমবায়িকারণত] কিক্চিছ্বশ্মীবচ্ছিন্ন! 
কারণত্বাং” ইত্যাকারক অনুমান প্রমাণের দ্বার পৃথিবীত্বে জাতির উপপত্তি 

৯২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হয়। অতএব শরীরত্ব দ্বার] সন্কর্ধা হইলেও পৃথিবীত্ব জাতির অনুপপত্তি হয় না। 

কিন্তু চেষ্টার আশ্রয় শরীর বলিয়া কথিত । বৃক্ষ প্রভৃতিও চেষ্টার আশ্রয় 

বলিয়৷ বৃক্ষাদিতে শরীর লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না । যদি বল বৃক্ষাদি যে শরীর, 

সে বিষয়ে তো কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এনূপ বলিতে পার ন1। 

কারণ বৃক্ষাদদি শরীর যেহেতু সেখানে প্রাণবায়ুর সম্বন্ধ আছে এই অনুমানের 

দ্বার! বৃক্ষাদি শরীরের উপপত্তি হয় | যদি বল বৃক্ষাদি শরীরে যে প্রাণবায়ূর সম্বন্ধ 

আছে সে বিষয়ে তো কোন প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় না । এরূপ কথা বল সঙ্গত 

নহে। কারণ বৃক্ষশরীরে প্রাণবায়ু আছে যেহেতু ছেদন জন্য ক্ষত অংশ পুরণ 

হইয়। পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উহার বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি আছে এই অনুমানের 

দ্বার] বৃক্ষ।দি শরীরে প্রাণবাযুর সম্বন্ধ অনুমিত হয়। যদি হস্ত পদ প্রভৃতি 

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ “শরীর” বলিয়। ব্যবহৃত না হয়, তাহা হইলে শরীর লক্ষণে 

“অন্ত্যাবয়বিত্ব”" এই বিশেষণ পদটি নিবেশ করিয়া! “অন্ত্যাবয়বিত্েঘতি 

চেষ্টীশ্রয়ত্বং অথব] চেষ্টীবদস্ত্যাবয়বিত্বং শরীরত্বম্" এরূপ শরীরের লক্ষণ বলিতে 

হইবে । অন্তথ1 কেবল “চেস্টাশ্রয়ত্ব” শরীরের লক্ষণ বলিলে হস্তপদাদিও 

চেষ্টার আশ্রয়হেতু হস্তপদাদিরও শরীরত্বের আপত্তি হয়। অন্ত্যাবয়বিত্ব শবের 
অর্থ- দ্রব্যের অনারম্তকদ্রব্যতু অর্থাৎ যে শেষ অবয়বী হইতে অন্য কোন 

অবয়বীর উৎপত্তি হয় নাই তাদৃশ অবয়বিত্ব । হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গসমূহ 

শরীরের আরম্ভক বা উৎপাদক উপাদান বলিয়া উহারা অন্ত্যাবয়বী নহে। 

অতএব হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গসমূহ অস্ত্যাবয়বী নয় বলিয়! হস্তপদাদি শরীর 
নহে। যদি বল যে শরীরে চেষ্টা জন্মায় নাই ব1 উৎপন্ন হয় নাই, সেই শরীরে 

চেষ্টাশ্রয়ত্ব না থাকায় চেফীশ্রয়ত্বূপ শরীর লক্ষণের অব্য।প্তি হয়। এরূপ 

বলিতে পার ন।। কারণ তাদ্ৃশ শরীরের অস্তিত্ব বিষয়ে কেন প্রমাণ পরিলক্ষিত 

হয় না। পাষাণ-মধ্যবন্তি-চেষ্টহীনভেকশরীরাদিতে এবং স্বৃতশরীরে শরীর 

লক্ষণের অব্য।প্তি হয় বলিয়! বিশ্বনাথ লক্ষণাস্তর বলিতেছেন--“অথব” ইত্যাদি 

গ্রন্থ দ্বারা । চেষ্টার অধিকরণ যে অস্ত্যাবয়বী, সেই অস্ত্যাবয়বীতে বর্তমান যে 

দ্রব্ত্বব্যাপ্যজাতি চেত্রত্বাদি, সেই জাতিমত্বই শরীরত্ব। ঘটত্ব গ্রহণ করিয়া ঘটে 

অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য শরীরের লক্ষণে “চেষ্টাবং এই অংশে নিবেশিত 

হইয়াছে । হস্তপদাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত “অন্ত্যাবয়বি” এই অংশে 

উক্ত লক্ষণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 

তাদৃশ পৃথিবীত্বরূপজাতিমত্ব ঘটাদিতে থাকায় ঘটাদিতে অতিব্যাপ্তি- 
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বারণের নিমিত্ত গ্রন্থকার লক্ষণান্তর বলিতেছেন-_“অন্ত্যাবয়বিমাত্রবৃতি- 

চেষ্টাবংবৃত্তিজাতিমত্বই শরীর । অর্থাৎ অন্ত্যাবয়বিমাত্রে বর্তমান অথচ 

চেফ্টাধিকরণে বর্তমান যে জাতি মনুষ্তত্বাদি তাদৃশজাতিমত্বই শরীরত্ব | পৃথিবীত্ 

অবয়বের অবয়বীতে থাকিলেও অন্ত্যাঁবয়বিমাত্রবৃত্তি নয় বলিয়। ঘটাদিতে উক্ত 

শরীরলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। মনুষত্ব, বা চৈত্রত্ব মৈত্রত্বাদি জাতি গ্রহণ 
করিয়া লক্ষণসঙ্গতি হইবে । যদি বল নৃসিংহ শরীরে উক্ত শরীর লক্ষণের সমন্বয় 

না হওয়ায় অব্যাপ্তি হয়, যেহেতু ন্বসিংহত্ব ধন্ম একমাত্র ব্যক্তি বৃত্তি বলিয়া! উহা 

জাতিরূপে গ্বহীত হইবে না। আর জলীয় ও তৈজস শরীরে বর্তমান থাকে 

বলিয়া! জলত্াদির সহিত সাক্কর্ধ্যবশতঃ নৃসিংহ-গত দেবত্বও জ[তিরূপে স্বীকৃত 

হইবে না। লক্ষ্যে বুসিংহশরীরে কেমন করিয়। শরীর লক্ষণের সঙ্গতি হইবে ? 

অতএব শরীর লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । এরূপ বলিতে পার না। কারণ কল্পভেদে 

বৃসিংহ শরীর অনেক ক ভিন্নভিন্ন বলিয়! নৃসিংহত্ব অনুগত ধর্মাটি জাতি বলিয়। 

স্বীকৃত হওয়ায় নৃসিংহ্ত্ব জাতি গ্রহণ করিয়া লক্ষণ সঙ্গতি হয়। সৃতরাং 

উক্ত অব্যাপ্তি হইবে না। 

শরীরাশ্রিত প্রণেন্দ্রিয় পাধিববস্ত। যদি বল ঘ্রাণেক্ত্রিয় যে পাথিববস্ত 
সে বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বলিতে পার না। কারণ 

ভ্রাণেত্দ্রিয় পাধিববস্ত যেহেতু উহ রূপাদির মধ্যে কেবল গন্ষেরই ব্যঞ্জক, যেমন 
গব্যঘৃত কুস্কুমগন্ধের অভিব্যঞ্জক এই অনুমানের ছারা ঘ্রাণেক্দ্িয়ের পাথিবত্বসিদ্ধ 
হয়। জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় ইন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত হয়। গন্ধো- 

পলব্ধির কারণই ঘ্রাণ। যখন কোন সুগন্ধ ব৷ দুর্গন্ধ দ্রব্যের অংশের সহিত 

্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় এবং এ সংযোগের ফলে গন্ধের সহিত সংযুক্ত 

সমবায় সম্নিকর্ষ হয়, তাহার ফলেই গন্ধের উপলব্ধি হয়। গন্ধবান্ দ্রব্যের 

নিকটে ঘ্রাণ গমন করে না। বায়ুর দ্বারা অনীত গন্ধবান্ দ্রব্যের অংশ ঘ্রাণের 

নিকট উপস্থিত হয়। উক্তপ্রকারে সন্নিকৃষ্ণ হইয় প্রত্যক্ষ হয়। ঘ্রানেব্রিয় 
কখন ত্রব্যকে গ্রহণ করিতে পারে না। ঘ্রাণেক্রিয় পাথিব পরমাথুর দ্বার! 

নিন্সিত। এই নিমিত্ত পৃথিবীর সকল বিশেষগুণ ঘ্রাণেত্রিয়েও আছে । কিন্ত 
অদৃষ্টবশতঃ ভ্রাণেন্দ্রিয়স্থিত বিশেষগুণ অনুভূত হয়, প্রত্যক্ষ যোগ্য হয় না। 
কে।ন একটি দ্রব্যে রূপ, রস, গন্ধ গ্রভৃতি অনেকগুণ থাকিলেও ঘ্রাণেন্ত্রিয় 

কেবল গন্ধকেই গ্রহণ করে, রূপাদিকে গ্রহণ করে না!। ঘ্রাণেক্ত্িয় পাধিব, 
যেহেতু রূপাদি থাকিলেও গন্ধের গ্রাহক হয় অথবা ঘ্রার্পেজ্িয় গন্ধাশ্রয়, যেহেতু 

৯৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবল্সী 



গন্ধ-গ্রাহক বাহ ইন্ড্রিয় এই অনুমানের দ্বার! দ্রাণেন্দ্রিয়ের পাধিবত্ব সিদ্ধ হয়। 
যে বাহোক্দ্রিয় যে ষে গুণের গ্রাহক হয়, সে তংজাতীয় আশ্রয় হয়। গ্রাণেন্ররিয় 

যদি পন্ধগ্রাহকবশত: গন্ধাশ্রয় হয়, তাহা হইলে গন্ধাশ্রয়ত্বহেতুক পাধিবত্বও 
ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে অনুমিত হইবে । 

যদি বল দৃষ্টান্তে গব্যঘৃত স্বীয়রূপের ব্যঞ্জক বলিয়! অসিদ্ধি। একথা 

বলিতে পার না। কারণ পাঁধিব ঘ্রাণেক্দ্রিয় কেবল গন্ধেরই ব্যঞ্জক হয়, 

পরকীয়রূপাদির অব্যঞ্জক ইহাই গন্ধের “ই” এই এবকারের অর্থ । যেমন 

গবাঘৃত স্বকীয়রূপের ব্যঞ্জক এবং পরকীয় কুক্কুমাদিরপের অব্যঞ্জক হওয়ায় 

প্রকৃতস্থলে পৃর্বেবাক্ত অসিদ্ধ দোষ হইল না। যদি বল নৃতন শরারগন্ধের ব্যঙঞ্জক 
নবশরাবস্থিত জলে অনৈকান্তিকত্ব অর্থাং নূতন শরাবস্থিত জল পাথিব নয় অথচ 
উক্ত জল পরকীয়রূপাঁদির অব্যঞ্জক হইয়। নূতন শরাবগত গন্ধের ব্যঞ্জক 

হইয়াছে। অতএব জল হেতুটি এ লক্ষণের স্বাভাববদ্বৃত্তিত্বরূপ ব্যভিচারী । 

এরূপ বলিতে পার না। কারণ নূতন শরাবস্থিত জল কেবল গন্ধেরই 

অভিব্যঞ্জক নতে, পরস্ত উহা! আবার শক্তুরসেরও ব্যঞ্জক বলিয়৷ জলে পাথিব 

লক্ষণের নাতিব্য!প্তি। অথবা বাসর দ্বারা আনীত সৃশ্্পপ।থিব বস্ত কেবল 

নিজের গন্ধেরই অভিব্যঞ্জক হেতু উহ] দৃষ্টান্ত হইতে পারে বলিয়া লাঘব হে 
“পরকীয়” এই বিশেষণ পদটি নিবেশের প্রয়ে'জন নাই । কারণ উহ] বরূপাদির 

মধ্যে গন্ধেরই ব)ঞ্জক বলিয়। ব্যভিচ।র ব] দৃষ্টান্ত স্বরূপাসিদ্ধি হয় না। যদি 

বল পাধিব বস্তর সহিত দ্রাণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ গন্ধমাত্রের ব্যঞ্জক বলিয়া 

ঘাণেনত্্রিয় সন্নিকর্ষে ব্যভিচার হয়। কারণ পাথিবত্বরূপ সাধ্যাভাবাধিকরণে 

ংযুক্তসমবায়রূপসন্নিকর্ষে - রূপাদ্যব্যঞ্কসমানাধিকরণ - গন্ধব্যঞ্জকত্বরূপহেতু 
থাকায় ব্যভিচার হয় । এরূপ বলিতে পার না। কারণ দ্দ্রব্যতেসিতি” এই 

বিশেষণ পদটি হেতুতে নিবেশ করিতে হইবে । অর্থাং ঘ্রাণেন্্রিয় পাধিব 
যেহেতু উহা দ্রব্য হইয়া! কেবল গন্ধেরই ব্যঞ্জক এইরূপ বলিতে হইবে । অতএব 

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ রূপাদির অব্যঞ্জক হইয়া কেবল গন্ধের ব্যঞ্জক হইলেও 

উহা! গুণপদার্থহেতু দ্রব্য পদার্থ নয় বলিয়া উক্ত ব্যভিচার দৃরীডূত হইল। 
পাথিব বিষয়ের পরিচয় দিতেছেন-_“বিষয়” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার । শরীর 

ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন যাবতীয় ভ্রব্য-বিষয়। দ্বণুক হইতে আরম্ভ করিয়। ব্রল্াপ্ডাস্ত 

অর্থাৎ ব্রন্মাণ্ডের যাবতীয় পাধিব দ্রব্য বিষয়রূপে পরিগণিত । 
উপভোগের সাধন ব৷ হেতু পাঁধিব বিষয় বলিয়া! কথিত। বিশ্বে যত 

প্রত্যক্ষখণ্ডম ৯৫ 



কাধ্য উৎপন্ন হয়, সকল কার্য্যের প্রতি অদৃষ্ট নিমিত্ত কারণ । যে পদার্থটি যে 

ব্যক্তির অদৃষ্ট দ্বারা উৎপন্ন, সেই পদার্থট সেই ব্যক্তির উপভোগের সাধন 

হইবে । মেঘসঞ্চার, ভূমিকম্প প্রভৃতি কার্যে অদ্ৃষ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ। 

অৃষ্ট কার্্যমাত্রের প্রতি কারণ হইলেও সর্বত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ হয় না। 

দৃষটকারণসমূহের সমাধানের দ্বারাই অদ্ৃষ্টকারণ হয়। সামগ্রীর উপস্থিতিতে 
অদ্ষ্টবিলম্বে কার্য্যবিলম্ব হয় না, এই নিমিত অদুষ্ট পরম্পরা সম্বন্ধে কাবণ 

বলিয় স্বীকৃত হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_-যে কাধ্য যে পুরুষের 

অদৃষ্ট দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই কার্যা সেই পুকষের কোথাও সাক্ষ!ং সম্বন্ধে 
কোথাও বা পরম্পর! সম্বন্ধে উপভে।গ উৎপন্ন করে । যদিও ছ্যণুক প্রত্যক্ষের 

বিষয় নহে তথাপি পরম্পর] সম্বন্ধে উপভে।গেব সাধন হয়। যেহেতু কারণও 

প্রয়োজন ব্যতীত কোন বশুই উৎপন্ন হয় না। স্ৃতরাং যাবতীয় কার্যযই সাক্ষাৎ 
বা পরম্পরা সম্বন্ধে কোন না কোন ব্যক্তির উপভে।গের সাধন হয় বলিয়। 

দ্বযণ্ুক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রন্মাণ্ডের সকল পাখিব পদার্থ বা দ্রব্য বিষয়রূপে 
গণ্য হয়। শরীর ও ইন্দ্রিয় এই উভয়বস্ত বিষয় হইলেও শিষ্কদিগের বুদ্ধি 

বিকাশের নিমিত্ত পৃথকৃভাবে প্রদশিত হইয়শছে ॥ ৩৮ ॥ 

না:হুর্লীতব-যহাঁ অক্ট সস্বহ-্বীত্তী | 
বল্ল নল ভু লািভ্তিকমূহাননূ ॥২২।। 

গ্রন্থকার দ্বিতীয় দ্রব্য জলের পরিচয় বলিতেছেন-__“বর্ণঃ শুরু” ইত্যাদি গ্রন্থ্- 

দ্বারা । যেমন গন্ধের সমবাক্সিকারণতাবচ্ছেদক বলিয়। পৃথিবীত্ব জাতি সিদ্ধ 

হইয়াছে, সেইরূপ জন্য শীতস্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে বা স্সেছে 

সমবায়িকারণতাঁবচ্ছেদক বলিয়। জলত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। 

শুরু বর্ণ, মধুর রস, শীতম্পর্শ, স্নেহ ও ম্বাভাবিক-_অনৈমিত্তিক দ্রবত্ব 
এইগুলি জলের বিশেষ গুণ বলিয়া কথিত | পৃথিবীর মত জলেও চতুর্দশ 

সাধারণ গুণ থাকে । জলের জন্যই পাথিব দ্রব্যে ও বায়ুতে শৈত্যের প্রভীতি 
হয় । নিত্য ও অনিত্য ভেদে শীতস্পর্শাদিও দুই প্রকার । যাহার উৎপত্তি ও 

বিনাশ নাই তাহাই নিত্য বলিয়া কথিত। আর যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ 

আছে, তাহাই অনিত্য বলিয়া অভিহিত। পরমাথুর শীতম্পর্শাদি নিত্য । 

পরমাণুভিন্ন জলে শীতস্পর্শাদি অনিত্য। সমবায় সম্বন্ধে জন্য শীতম্পর্শাদির 
প্রতি তাদাত্ম্যসম্বদ্ধে জন্য জল কারণ। নিত্য ও অনিত্যভেদে জল ছুই প্রকার 

/৩৯। 
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জন্ত লিহনযনি- নর: হ্যন্ক হলি। হনহ-অলভ্রাধিক্ঞাতালানভ্ঠহ্কলযা অং 

জালিজিজ্তি: । হাদি কনন্ত্ন নিআনলিঅ-গুতিনঘা ন জ্ঞাহ্যলাতভষ্ব্ক, লশাণি 

জন্যবঈন্বক্ব লখানীঘমূ । অখ দংলাঘী অন্তত ল হান, লঙ্গ জল্যহনহাতালান্, 
বং ন্ম নিত্য ভলক্ধদঘীবসলন দানহঘকমান-নিঘলাহিলি শন্স। অল্মফলহুজনক্ক- 
লাননু্ন্কলঘা অল্মজঅ্তবত্রজাবী: বিভ্তী লহ্নচ্ভিলঅনন্কলা ্রষ্উহুন্নযা অন্তত্বজানি- 
বিজি: | হয অভ্তফ্ইলি হ্হাযিন্তুঘুক _ অর্ণ: হ্যন্তত ইনি । নু হ্য্ভকঘ- 

অন ঙ্াতনূ। আশা ল্দিনিকবত্ততহ্গুতি-কঘলহ্-গ্রতি-লল্যত্বাহ্যাহ্ ন্যা্থ- 
জালিলংতমূ, অলাভ্নহ-হ্যলকলকেঘাবলানাদিকতে-ঘন-রুলি-ভ্যং ধাহাহু- ভ্মাচষ 

জালিলভ্র ভরা লহুশ্র: । (বীন-জক্তিকাহী লালিভ্যামি: |) হঅজ্হালিনি। অভন্ত 

অন্তু ঘন হ:, হাল তন হনহাঃ। লিজহঅশ্রভ্ন্কলি-লগ্ভুহজনরহ-গ্ললি-ত্যতনজাহ্বান-ভসাচন 

আলিলঙন লব্ধ: | বন হাকহাহী লালিভ্যামি: | লত্ত হ্যন্তকক্ষঘ-€ লা ) ঈলিলি স্তুল: ? 
্তান্তিলন্বীজন্তা্বী নীক্তিনীঘন্তল্মহিলি বল্ন। নীল্তঅনন্বন্নান্ভ্টহিক্যামা: ছৃখিনীতন 
জাবীংমান্বাব অন্ত লীবক্কনাতক্পনানু। ন্কাক্িল্বীজ্ত লীক্তত্রদলী নিভলাদ্যীনা ঘিল্ী | 

অল নিযনি-নিধীন অন্রভিনীনভভ্ম্ি:। আখ অনি লাগ ক্কি লালল্? লন্ি 

সত্সহীতা ল্দী5ণি হ্অহ্বসান্তনূ্যঘবি। ন ন্্ব লাহিঈকতঅক্তান্থী লান্তুর্থসুঘভঙ্যব নিলি 
নাক্ছঘন) লহ্াক্সীদাধিক্কত্বান। আল্মগ্তা অঙ্লীহ-( ক্ষততীহ্ )-ক্তান্ানকাহি- 
হীঘভভ্গ্রহাচক্ঞাহি-( হন্তাহি )-নব্রদদি হসাহিলি শীল্ল। ছুহীলন্বযাহিনহাঘাতর 

অক্তববত্যজন্ববশান্ | ল ন্ব ভ্হীলঙ্কযামন অীচ্লন্তধীনাহ ( অীচ্ন্তঘীনাহু ) 
₹আোল্তহীনুততিহিলি লাভ্তল্, কক্নলাবীহমানু। দৃখিলীব্রহজাচভাহ্অলন্কলাননহু- 

ননান্্ অব্ট লাচল্তাহিম্কনূ । জঙ্রীহ-হভ্াহ্তী ত্রা্পঘীদাঘিকী লখা সনীলি: | হন 
জঅল্ঘহ্ীলহ্হাজিলন্ষনালভভ্কক অল্যজভত্শ লহ্ত্রচিন্তললজলক্মলাতহ্ক জন্তর্ 

নীযমূ। গ্বজ্-ন্বহুনাহী  হীতীঘভল্পিহঘল্হনাল্”্লিহীললহ-অজিহীন । বীজ: 
ঘঁঘীযাহ অক্ত ভতচ্জা সলীনিতীঘাঘিক্টী ভুত, জল ঘাক্ষাঘহঅত্রানূ। হদহভ্ুগিলি । 
গ্ভবাহালদি লব্ল্বর্থি-অভীত হলহ্:, জভ্তহ হনন্-অনলাধিক্াহ্আাকত্ানু। বীল অন্ত 

তৃ্ জীহু হুজি দল্বা্যন্। ছল্যংললিলি। আিজ্িকরনঅংন আনিমিহীন: সঅহাথিক্- 
বহ্নক্ভিক্স-অনন্কনালভ্টহ্ক্ষলদি লইকঈবি লাল: | শীভ্াহালণি অত লবন", হল 

চর্ম তা নন হুছলান্তুনু্মমিলি শ্রহনলি ২৩ 

্রস্থকার দ্বিতীয় দ্রব্য জল নিরূপণ করিতেছেন-_“বর্ণশুরু” ইত্যাদি গ্রন্থের 

দ্বারা । স্নেহের সমবাক্িকারপতাবচ্ছেদকয়ূপে জলত্জাতি সিদ্ধ হয়। যদিও 

স্লেহ্ত্ব-ধর্ম নিত্য ও অনিত্য উভয় প্রকার স্নেহ পদার্থে বর্তমান থাকায় স্লেহত্ব 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৯৭ 
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কাধ্যতাবচ্ছেদকধর্খ বলিয়া স্বীকৃত হওয়া অস্থবিধাজনক অর্থাং নিত্যজলবৃত্তি- 
প্লেহ নিত্য পদার্থ, এই নিত্য স্বেহেও স্রেহত্ব আছে , কিন্ত নিত্য স্নেহে কাধ্যত! 

ন। থাকায় স্েহত্বকার্্যতা বচ্ছেকধর্ম্মরূপে পরিগণিত হয় না। যেহেতু অনুযুনানতি- 
রিক্ুদেশবৃততিধন্মই অবচ্ছেদক বলিয়া! গণ্য হয় । অতএব স্সেহত্বাবচ্ছিন্ন স্নেহ 

অপ্রসিদ্ধবশতঃ জলে সমবায়িকারণত।ও অপ্রসিদ্ধ হয়। সুতরাং স্পেহের 
সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জলত্বজাতি সিদ্ধ হয় না। তথাপি অনিত্য- 

স্বেহমাত্রবৃতিস্রেহত্ব কাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম বলিয়৷ গণ্য হইবে । যদি বল জন্যু- 

স্নেহের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে জন্তজলত্বের সিদ্ধি হইলেও জল- 

প্ররমাণুতে জলত্ব থাকে না, যেহেতু জলপরমাণুতে জ্য স্েহ নাই। সেই 
নিতাাজলপরমাণুর স্বরূপযোগ্যত1 অর্থাৎ কারণতাবচ্ছেদকধর্মবত্বরূপ কারণত। 
থাকিলে বা স্বীকার করিলে ফলের বা কার্যের অর্থাং স্নেহোৎপত্তির অবশ্যস্তাব 

নিয়ম অর্থাং জলপরমাথু হইতে কোন না! কোন সময়ে অবশ্য স্লেহরূপ কাধ্য 
উৎপন্ন হইবে । এরূপ বলিতে পার না। কারণ জন্যল্পেছের জনকতাবচ্ছেদক- 

রূপে জন্তজলত্বজাতি অর্থাৎ জন্যজলবৃত্তি-জলত্ব জাতিসিদ্ধ হইলে জন্যজলত্বাবচ্ছিন্ন 

জন্থাজলের কারণতার অবচ্ছেদরূপে জলত্জাতি সিদ্ধ হয়। শুরুরূপই জলের 

বিশেষগুণ ইহ! দেখাইবার জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_-“বর্ণঃ শুরু" ইতি। 

কিন্ত শুরুরূপবত্ব জলের লক্ষণ নহে । কারণ পৃথিবীও তেজঃপদার্থে অতিব্যাপ্তি 

হয়। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন--“অথবা”, ইত্যাদি । নৈমিত্তিক 

ভ্রবত্বাধিকরণে পৃথিবী ও তেজঃ পদার্থে অবর্তমান অথচ রূপাধিকরণে জলে 

বর্তমান যে দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য জলত্ব জাতি, তাদ্বশ জাতিমত্ই শুরুরূপবত্ 

শর্ষের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ । পৃথিবীত্বাদিজাঁতি গ্রহণ করিয়। 

পৃথিব্যাদিতে অতিব্যাপ্তিবারপণের নিমিত্ত উক্ত পারিভাষিক জললক্ষণে 

“নৈমিতিকদ্রবত্ববদবৃত্তি” এই অংশ সন্গিবিষ হইয়াছে। দ্রব্যত্বব্যাপা বাযুত্ব- 
জাতি লইয়া! বাম্ুতে অতিব্যাপ্ডিবারণের জন্য উক্ত জললক্ষণে “রূপবদ্বৃতি” 
এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে । তাদৃশ পটত্বাদি জাতি গ্রহণ করিয়া পটাদিতে 

অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত জললক্ষণে “সাক্ষাং এই অংশ সন্নিবেশিত 

হইয়াছে। জল-পটান্যতরত্ব গ্রহণ করিয়! পটাদিতে অতিব্যাপ্তি নিরাসের নিমিত 

উক্ত জললক্ষণে “জাতি” এই অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । উদক্ষরত্বের আপত্তি 

নিরাসের জন্য লক্ষণান্তর বলিতেছেন-_“অভাম্বর+” ইত্যাদি । অভাম্বর.শুরুরূপ 

ভিন্ন যে ভাস্বর শুরু রূপার্দি, তাহাদের অদমানাধিকরণ অথচ রূপাধিকরণীতৃত- 
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পদার্থে বর্তমান যে দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্য জলত্বজাতি তাদুশজাতিমত্বই 

শুরুরূপবত্ধ শব্দের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ । দ্রব্যত্ব সাক্ষাদ্ব্যাপ্য বাম়ুত্ব 

জাতি গ্রহণ করিয়। বায়ুতে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত উক্ত পারিভাষিক জল- 

লক্ষণে “রূপবদ্বৃত্তি” এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে । তাদৃশ পটত্বাি জাতি গ্রহণ 

করিয়৷ পটাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত জললক্ষণে “সাক্ষাদ্ব্যাপ” 

এই অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীত্বজাতি গ্রহণ করিয়া পৃথিব্যাদিতে 

অতিব্যাপ্তিনিরাসের জন্য উক্ত পারিভাষিক জললক্ষণে “অসমানাধিকরণাস্ত” 

পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে । জলত্বজাতিতে শুরুরূপের সামানাধিকরণ্য থাকায় 

উক্ত জললক্ষণের অসম্ভবদোষহেতু উক্ত পারিভাষিক জললক্ষণে “শুরেতর” 

এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে । তেজস্ত্জাতিগ্রহণ করিয়া তেজঃপদার্থে অতিব্যাপ্তি- 

বারণের নিমিত্ত উক্ত জললক্ষণে “অভাস্বর” এই অংশ নিবেশিত হইয়াছে। 

তাদুশজাতিমত্বই শুরুরূপবত্ধ শব্দের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ হওয়ায় 

স্টকাদিতে অতিব্যাপ্তি হইল না। কারণ স্ফটিকাদি দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য 

জাতি নহে। জলের মধুর রসও স্পর্শশীতল বিশেষগুণ হওয়ায় পাথিব দ্রব্যে 
ও বায়ুতে শৈত্যের প্রতীতি হয়। মধুররসবত্্ জলের সাধর্ম্য। মধুররসবত্ব 
শর্করাদিতেও থাকে বলিয়া শর্করাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য জাতিঘটিত 

লক্ষপান্তর করিতেছেন--“তিক্তরস” ইত্যাদি । তিক্তরসাধিকরণে পৃথিবীতে 
অবর্তমান এবং মধুররসাধিকরণে জলে বর্তমান যে দ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্য জলতব- 

জাতি, তাদুশজাতিমত্বই মধুররসবত্বশব্দের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ । মধুর- 

রসবত্বশর্দের এতাদ্বশ অর্থ করায় শর্করাদিতে অতিব্যাপ্তি হইল না। কারণ 

শর্করাদিতে মধুররসবত্্ থাকিলেও তিক্তরসাধিকরণীভূত পদার্থে অবর্ভমান এবং 
মধুররসাধিকরণে বর্তমান ষে দ্রব্যত্ের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্যজাতি, তাদৃশজাতি শর্করা- 

দিতে থাকে না। পুথিবীত্বকে গ্রহণ করিয়। পৃথিব্যাদিতে মধুররসবত্বশবের 

উক্ত পারিভাষিক-লক্ষণে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্ত “তিক্তরসবদবরৃতি” এই অংশ 

সন্নিবিষট হইয়াছে । তেজ্ত্ব্জাতি গ্রহণ করিয়া তেজঃপদার্থে উক্ত পারিভাষিক- 
জক্ষণের অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত মধুররসবত্বশব্ষের পারিভাষিকলক্ষণে 

“মধুররসবদ্বৃত্তি” এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে । শর্করাত গ্রহণ করিয়া! শর্করাতে 
অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত লক্ষণে “সাক্ষাদ্” এই অংশ প্রদত হইয়াছে। যদি 

বল জলে কেবল শুরুদূপই থাকে, অন্ত কোন রূপ থাকে না, এইরূপ কথ। 

কীরূপে সম্ভব হয়? কারণ যমুনানদীর জলাদিতে নীলরূপের উপলরি হয়। 

প্রত্যক্ষথণ্ডম্ ৯৯ 



এরূপ শঙ্কা ,.করিতে পার না। কারণ নীলরূপের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক 

পৃথিবীত্বজাতি যম্ননাজলে না থাকায় যমুনাজলে নীলরূপের অবস্থিতি সম্ভব 

নহে। কিন্তু স্বসমবায়িসংযোগসম্বদ্ধে পৃথিবী জলে থাকে বলিয়] নীলরূপের 

আশ্রয় যে পৃথিবী, সেই পৃথিবীর সহিত যমুনা জলের সংযোগ থাকায় 

যমুনার জলে পৃথিবী-বৃত্তি নীলরূপের উপলব্ধি ব! প্রতীতি হইয় থাকে । 
বস্ততঃ যমুনার জলের স্বাভাবিক রূপ নীল নহে। অতএব আকাশে যমুনার 
জল নিক্ষেপ করিলে এঁ জল শুরুরূপ বলিয়। প্রতীত হয়, কারণ তখন পৃথিবীর 

সহিত যমুনা! জলের স্বসমবায়িসংযোগরূপ সম্বন্ধ থাকে না। 
জলের রস মধুর এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না কারণ 

রসনেক্দ্রিয়ের দ্বার জলে কোন রসেরই উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না। যদি বল 

রসনেজ্ত্িয় দ্বারা নারিকেল জলাদিতে মাধুর্য্যরসের উপলব্ধি হয়। এরূপ কথা 
বলিতে পার না। কারণ এ মাধুর্য্য আশ্রয়ৌপাধিক অর্থাৎ মধুররসের আশ্রয় 
নারিকেল, সেই নারিকেলের সহিত জলের সংযোগবশতঃই নারিকেল-গত- 

মাধুর্য্য নারিকেল জলে প্রতীত হয়। অন্যথা অর্থাং উক্তসংযোগবশতঃই 
নারিকেল জলে নারিকেল-গত মাধুর্ের প্রতীতি হয়, একথা স্বীকার না৷ করিলে 

জন্বীর জলাদিতে অম্নাদিরসের উপলব্ধি হয় বলিয়া অম্ন।দিরসবত্বও জলের 

সাধর্ম্য হউকৃ। এরূপ আপত্তি কর! যায় না। কারণ হরীতকী প্রভৃতি 

ভক্ষণই জল-গতরসের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক বলিয়। স্বীকৃত হওয়ায় জলের 

মাধূর্য্য সিদ্ধ হয় । অতএব হরীতকী ভক্ষণের পর জলপ।ন করিলে জল মধুর 

প্রতীত হয়। 

অপাকজ রসের আশ্রয়হেতু রসনাকে জলীয় বস্ত বলা হয় । পাথিব দ্রব্য 
শর্কর] প্রভৃতি রস পাকজ বা তেজঃসংযোগজন্য এই কারণে পাধিব রস 

পরিবত্তিত হয়, কিন্তু জলীয় রস সর্ববদা এক প্রকারই থাকে। “রস্যতে অনেন 
ইতি রসনম্”* অর্থাৎ যাহার দ্বারা রস আস্বাদিত হয় তাহকেই রসন। বলে । 

রসের আশ্রয়হেতু রসনেক্র্িয়কে জলীয় বলা হয়। এই রসনেন্দ্রির় জিহ্বার 
অগ্রদেশে থাকে । যখন কোন রসবিশিষ্ট দ্রব্য জিহ্বার সহিত সংযুক্ত হয়, 

তখন এ জিহ্বার অগ্রভাগে অবস্থিত রসনেজ্ত্রিয়ের সহিতও এ দ্রব্যের সংযোগ 

হয়। 

তাহার ফলে এ দ্রব্যে অবস্থিত রসের সহিত রসনেন্দ্রিয়ের সংযুক্ত-সমবায়- 

সন্নিকর্ষ হয়। তাদৃশসন্নিকর্ষের দ্বার! জিহ্বান্থিত ভ্রব্যরসের প্রত্যক্ষ হয়। 

১০০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



রসনেজ্ঞিয় কখন রসবিশিষ্ট দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। যে ইন্জ্িয় 

কেবল রসের গ্রাহক তাহাকেই রসনেন্দ্রিয় বলে। এই রসনেজ্জ্রিয়ের দ্বার 

রস, রসত্বজাতি, রসত্বব্যাপ্জাতি মধূরত্বাদি ও রসাভাব গৃহীত হয়। 

যদি বল বদনগতজলের সহিত বদনগত-উল্মার ( উদ্জার ) সংযোগবশতঃই 

হরীতকী বা আমলকীতে রসাম্তরের অর্থাং মাধুষ্যের উৎপত্তি হয়। এরূপ 
বলিতে পার না। যেহেতু কল্পনা জনিত গৌরব দোষ হয় অর্থাং রসোৎপতির 
প্রতি অবয়বের রস ও অগ্নিসংযোগ এই দুইটি কারণ প্রসিদ্ধবস্ত । এখন জল- 

সংযোগকেও মাধুর্যের প্রতি কারণ বলিয়। স্বীকার করিলে রসোংপত্তির 
তিনটি কারণ-ব। কারণত্রয় স্বীকারজনিত গৌরব দোষ হয়। পৃথিবীত্ব অল্লাদি- 

রসের জনকতাবচ্ছেদক ধন্ম বলিয়া জলে পৃথিবীত্ব অবিদ্যমানহেত জলে 

অম্লাদিরস থাকিতে পারে ন।। জলে জন্বীর-গত অল্নরসের যে প্রতীতি হয়, 

তাহা জন্বীর সংযোগরূপ দোষ জন্য হইয়া থাকে । এইরূপ শীতস্পর্শের 

জনকতাবচ্ছেদক ধর্ম জন্যজলতু, সেই জন্থজলত্বাবচ্ছিন্ন-জন্যজলের অবচ্ছেদক 
জলত্ব ইহাই বুঝিতে হইবে । এইভাবে এখানে জলত্বজাতিসিদ্ধিবিষয়ে গ্রামাণা- 

স্তর প্রদশিত হইল । 

যদি বল জলেরই কেবল স্পর্শশৈত্য হয়, তাহ1 হইলে ঘর্ষিত বা ঘষ। 

চন্দনাদিতে জল নাই অথচ স্পর্শে কেমন করিয়া শৈত্যের উপলব্ধি হয়। 

প্রকৃতপক্ষে চন্দনে শৈত্য নাই। এই আশঙ্কার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন-- 

ঘধিত চন্দন প্রভৃতি বস্ততে যে শৈত্যের বা শীতলের উপলদ্ধি হয়, ত।হ] চন্দনের 

মধ্যস্থিত শীততর জলেরই উপলব্ধি, বস্ততঃ চন্দনের শৈত্য নাই। বহির 

সংযোগবশতঃ জলে যে উঞ্চের প্রতীতি হয়, তাহ বহিঃরই উঞ্ণতাই জলে 

প্রতিভাত ব৷ গ্রতীত হয়, যেহেতু জলে পাক নাই। কেবল পৃথিবীতেই রূপ, 

রস, গন্ধ ও স্পর্শের পরিবর্তন পাঁকজন্য হইয়া! থাকে, একথা বিশ্বনাথ পরে 

বলিবেন । 

স্নেহ ইত্যার্দি। দ্বৃতগ্রভৃতিতেও যে স্বেহ পরিলক্ষিত হয়, সেই সপে 

ঘ্বতের অন্তর্বত্তি জলেরই । জল স্নেহের সমবায়িকারণ বলিয়৷ কেবল জলেই 

প্লেহ সমবায় সম্বন্ধে থাকে এবং দ্বতাদিতে স্বেহ সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। 

কিন্তু বস্ততঃ স্নেহ ছ্ৃতাদিতে সাক্ষাং সম্বন্ধে না থাকিলেও দ্বৃতাদির মধ্যে 

জলীয়াংশ থাকে বলিয়। স্বাশ্রয়সংযোগরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে স্নেহ ঘ্বৃতাদিতে 

থাকে। দ্রবত্ব ইতি। জলের দ্রবত্ব স্বাভাবিক অর্থাৎ অনৈমিত্তিক বা 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১০১ 



সাংসিদ্ধিক বলিয়া! অভিহিত। সেই সাংসিদ্ধিক বা স্বাভাবিক দ্রবত্বত্ব 

প্রতাক্ষপ্রমাণের ছারা সিদ্ধ ও জাতিবিশেষ । সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বত্বাবচ্ছিন্ন 

সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্ধের জনকতাবচ্ছেদক জন্য জলত্ব। তৈল ঘ্ৃতাদিতেও 

তৈলঘ্ৃতাদির মধ্যস্থিত বা অন্তর্বত্তি জলীয়াংশেরই দ্রবত্বের উপলব্ধি হয়। 

তৈল দ্বৃতাদি প্রকৃষ্ট স্লেহবশতঃ দাহের বা দহনের অনুকূল, একথা বিশ্বনাথ 

স্নেহনিরূপণ প্রকরণে বিশদভাবে আলোচন। করিবেন ॥ ৩৯ ॥ 

লিজ্মবাহি সঘলনব্ ন্িল্তু ইই্লঘীলিজমূ । 

ইল্দিন হন বিল্যু ভ্িলাহিনিমঘী লব: ॥1০।। 

পৃথিবীর মত জল নিত্য ও অনিত্যভেদে ছুই প্রকাব। পরমাণুরূপ জল- 

নিতা, পরমাণুভিন্ন অর্থাৎ পরমাণুর দ্বারা উৎপন্ন সকল জলই অনিত্য বা কাধ্য । 

নিত্যজলবৃত্তি রূপ, রস, স্েহ, স্পর্শ, একতৃ সংখ্যা, পরিমাণ, একপৃথকৃত্ব, গুরুত্ব 

দ্রবত্ব এই গুণগুলিও নিত্যপদার্থ বলিয়া বোধিত হয়। নিত্যজলে দৈশিক পরত্ব 

ও অপরত্ব থাকে, কিন্তু কালিক পরত্ব ও অপরত্ব থাকে না। অনিত্য জলে 

দৈশিক ও কালিক উভয়বিধ পরত্ব ও অপরত্ব থাকে । অনিত্য পৃথিবীর মত 

অনিত্য জলও শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়ভেদে তিন প্রকার । জলীয় শরীর 

অযোনিজ বরুণলোকে প্রসিদ্ধ । বকণ জলের অধিষ্ঠাতা, বরুণলোকে যে 
সকল প্রাণী আছে, তাহাদের শরীর জলীয় । এই জলীয় শরীর জলপবমাথুব 
দ্বারা নিম্মিত। জলীয়পরমাণুসমূহই সমবায়িকারণ। এই জলীয়শরীরে 

পৃথিব্যাদির অংশও নিমিত্তকারণ রূপে বিদ্যমান থাকে । জলীয় ইন্ড্রিয় হইল 

রসন1।। এই রসগ্রাহক রসনেক্দ্রিয় জলীয় পরমাণুর দ্বারা নিম্মিত। “রম্যতে 

অনেন ইতি রসনম্” অর্থাৎ যাহার দ্বাব। রস আস্বাদিত হয়, তাহাকে রসন ব1 

রসনা বলে। রসনেক্দ্িয় জলীয়, যেহেতু উহা গন্ধাদির অব্যক্তক হইয়া 

রসেরই ব্যঞ্ক হয়। অথবা রসনেক্দ্রিয় জলীয়, যেহেতু উহ! রসাশ্রয় এই 

অনুমান প্রমাণের দ্বার-_রসনেক্র্রিয় জলীয়পরমাথু দ্বার! নিল্মিত ইহ! অনুমিত 

হয়। রসনেন্দ্রিয় রসাশ্রয় খলিয়। রস, স্পর্শ প্রভৃতি গুণসমূহের মধ্যে রসেরই 
গ্রাহক হয়। এবং রসাশ্রয্ন হেতু রসনেন্দ্রিয় জলীয় বলিয়া পরিগণিত হয় । 

রসনেজ্জিয়ে জলের অভাস্বর শুরুরূপ, শীতস্পর্শ ; মধুর রস, স্নেহ ও সাংসিদ্ধিক 

দ্রবত্ধ এই বিশেষগুণগুলি থাকে । রসনেক্ড্রিয় কখন রসবিশিষ্ট দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ 

করিতে পারে ন1। 

১০২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



রদনেত্দ্রিয় বার রস, রসত্বজাতি, রূসত্বের ব্যাপ্য জাতি--মধুরতঃ কষায়তব, 

লবপত্ব, তিক্তত্ব, অ্নত্ব প্রভৃতি এবং রসাভ।ব গৃহীত হয় | নদী, সমুদ্র, হিম__ 
শিশির ব। তুষার, করকা-_পাথর প্রভৃতি পদার্থ জলীয় বিষয় ॥ 

সঘললহিলি। ছৃখিজ্যা হদখ:। নীখাহি অভ লিমি্_ লিতলনিতত্ব । 

ঘহলাঘুক্ধত লিংঘ, লঘগুক্াহ্িকি অত্মললিননযতঘলনলত্ব । অনিব্নণি গিনি 

ছারীইল্িয-নিনঘ-্মীহান্। দৃথিতীলী ঘী লিহীজহ্রলাহ্_ন্কিল্ত্রলি। ইহ্লঘীনিজমূ 

অযীনিজমবব্শ্: | জর্জ হাহীহনযীলি, শ্রভতাভীক্ী মজিভ্রমূ। ছুলিল্িলিলি 

অবীযলিজথ: | ভুখাহ্ছি হন অক্তীঘ, হাল্প্রাহানজ্রকবিঅলি ব্ঘভ্যকক্ষত্রান অক. 

হঝোনিভ্যজজকীহ্নননূ। হনল্দিয-বজিকর্ম ভঘসিন্নাহলাহআয আভ্যতন ইঘমূ। নিন 

হুহাঘনি--বিল্গুহ্থিাহিহিলি । ঘিন্প্র: বুদ, | হিল ভ্তুত্বাহ: | আহিঘহানু, ঘহিনূ- 
ক্ষা্া₹-ক্ষহক্ষাহিঃ অভ্নীগনি পাঙ্া' | ল হি ছিন-ক্ককেঘী: ক্কতিলতোন্ ঘাধিবলদিল্ি 

নাভ্যমূ তচ্মণা নিভীলহজ লহ অত্বহত সন্যহাবিভুততানু। ঘহু ল্য ঘহ্ লল্মভত- 

অল্মলিলি ভ্যাম অঁভীনাহালীদাইযব্রতিজী: । অন্চ্নিহীঘতা ল্হত্র সলিহীঘাল্ 
জ্বককানীনা জ্বাতিত্যসত্যহস মান্নজানু ॥8০।। 

পৃথিবীর মত। পৃথিবীর মত জলও দুই প্রকার--নিত্য ও অনিত্য। 

পরমাথুরূপ জল নিত্য পদার্থ । আর দছ্বণুক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রন্মাণ্ডের 

যাবতীয় জল অনিত্য পদার্থ ও অবয়বে সমবেত। অনিত্য বা জন্য জলও 

শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ভেদে তিন প্রকার । পৃথিবী অর্থাৎ পাথিব শরীর 

এবং পািব ইন্দ্রিয় হইতে জঙগীয় শরীর ও ইন্দ্রিয়ের যাহ! বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য 
অ।ছে, বিশ্বনাথ তাহা বলিতেছেন-_“কিস্তূ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । পাধিব 

শরীর যোনিজ ও অযোনিজ হয় । কিন্ত জলীয় শরীর কেবল অযোনিজই হয়, 

কোন সময়েই জলীয় শরীর ষোনিজ হয় না। অযোনিজ জলীয় শরীর বরুণ- 

লোকে প্রসিদ্ধ । বরুণ হইল জলের অধিষ্ঠাত। দেবতা, বরুণলোকে যে সকল 

প্রাণী আছেন, তাহাদের সকলের শরীর জলীয় ও অযোনিজ । এই অযোনিজ 

জলীয় শরীর জলপরমাণুর দ্বার] নিল্মিত, জলীয় পরমাণুসমুহই সমবায়িকারণ | 

পৃথিব্যাদির অংশও জলীয় শরীরে এবং জলীয় রসনেজ্রিয়ে নিমিতকারণরূপে 

বিরাজ করে। জলের ইন্দ্রিয় জলীয় । রস্যতে অনেন ইতি রসনম্- যাহার 

ঘারা রস আস্বাদিত হয়, তাহ! রসনেন্ত্িয় বলিয়া কথিত হয়। রসন বা 

রসন৷ ইন্দ্রিয় জলীয় যেহেতু উহ! গন্ধাদির অব্যঞ্জক হইয়া রসেরই ব্যঞ্জক ব। 
প্রকাশক হয় । যেমন জল সক্তুরসের অভিব্যঙঞ্জক এই অনুমানপ্রমাণের ছার! 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১০৩ 



রসনেক্দ্িয়ের জলীয়তু সিদ্ধ হয় । রসনেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ধ বা 

সম্বন্ধ ও গন্ধাদির অব্যঞ্জক হইয়া কেবল রসেই ব্যঞ্জক হয় বলিয়৷ উক্ত 

সন্নিকর্ষেরও জলীয়ত্বাপতি হয় । এই আপত্তি বা ব্যভিচারবারণের নিমিত্ত 

“দ্রব্যত্বেসতি” বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে । তাহা হইলে আর উক্ত 

ব্যাভিচার হইবে না, কারণ রসনেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্নিকর্ষ গন্ধাদির 

অব্যঞ্জক হইয়! রসের ব্যঞ্জক হইলেও দ্রব্যপদার্থ নহে বলিয়া উক্ত সন্নিকধে 

রসনেক্ত্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। 

গ্রন্থকার জলীয় বিষয়ের পরিচয় বলিতেছেন--“সিম্কৃ”হিমাঁদি ইত্যাদিগ্রন্থের 
দ্বারা। সিন্ধু শব্দের অর্থ সমুদ্র, হিম শবের অর্থ তুষার বা বরফ । আদি শবের 
দ্বারা নদী, সরোবর, করকা-- পাথর প্রভৃতি সকল পদার্থও জলীয় বিষয় 

বলিয়৷ পরিগণিত হয় । 

যদি বল হিম-_তুষার ও করকা-_পাথর এই ভ্রব্যদ্ধয় কঠিন পদার্থহেতু 
পাথিব বস্ত বলিয়া পরিগণিত হউকৃ। এরূপ বলিতে পার না । যেহেতু উঞ্চ বা 
বহি সংযোগের দ্বারা তুষার ও করক1 গলিত ব! দ্রব হয় বলিয়া! উহাদের জলত্ব 

প্রত্যক্ষ প্রমীণসিদ্ধ । যে দ্রব্য যে দ্রব্যের ধ্বংসজন্য-ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয়, 

সেইদ্রব্য সেই দ্রব্যের উপাদানে কাধ্য হয় এই ব্যাপ্তি দ্বার! তুষার ও করকাদির 

নাশ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যান্তরে জলে জলত্বের প্রত্যক্ষসিদ্ধত্ব হেতু তুষার ও 

করকাদিতেও জলত্বের সিদ্ধি হয়। 

যদি বল--তুষার ও করক! দ্রবপদর্থ জল বলিয়। স্বীকৃত হইলে তুষার ও 

করকাদিতে কেমন করিয়। কাঠিন্যের উৎপত্তি সম্ভব হয়? এই শঙ্কানিরাসেব 

নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-অদৃষ্টবিশেষতঃ ভৌম-উঞ্জসংযোগবশতঃ দিব্য- 
তেজঃ সংযোগ দ্বারা জলীয় পরমাধুর দ্রবত্ব প্রতিরোধ হইলে সেই জলীয় 

পরমাণু হইতে কঠিন দ্বযণুক উৎপন্ন হয়, আবার সেই দ্বথুক হইতে তাদুশ অ্রসরেণ 
প্রভৃতির উৎপত্তিক্রমে স্তুলাকার কঠিন তুষার ও করকাদি উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 

তুষার ও করকাদি পদার্থ কঠিন পদার্থরূপে প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ 
উহার জলেরই অবস্থান্তর বা রূপান্তর । এইজন্যই বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_ 

করকাঁদি কঠিন পদার্থ এই জ্ঞান ভ্রমাত্মক ॥ ৪০ ॥ 

তভ্মতহাীঅবতত্তু জ্যার.ণহৃর্ক-মাহনহমু। 
লমিভিন' ঈনংল্নু লিংবাহিল্ন দুল্দনত ||| 

১০৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ইল্রিঘ লমল অন্ি-জবঘাবিনিঘনীমল: | 
জঘা্কআীওনৃচ্জাহীল: জ্হাজ্তু বললি মল: 1৬২) 

এখন তৃতীয় দ্রব্য তেজের পরিচয়াদি দিতেছেন। তেজস্ত্জাতি যাহাতে 

থাকে তাহাই তেজঃ দ্রব্য বলিয়া অভিহিত হয়। উফ্ণম্পর্শও ভাস্বর- দীপ্তি- 

বিশিষ্ট শুরুরূপ তেজের বিশেষগুণ বলিয়া! কথিত। উফ্ম্পর্শ দুই প্রকার-_ 

নিত্য ও অনিত্য। নিত্য উষ্ণস্পর্শ পরমাণুতে থাকে । জন্য বা] অনিত্য 

উষ্ণম্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জন্যতেজস্তুরজীতিসিদ্ধ হয় | জন্যতেজে 

জন্যতেজস্্জাতি থাকে । জন্যতেজের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে তেজ্ত্ব- 

জাতিসিদ্ধ হয়। পৃর্বেবাক্ত জলত্বজীতিসিদ্ধির নিয়ম বা প্রক্রিয়া অনুসারতঃই 

তেজস্তজাতিসিদ্ধি বুঝিতে হইবে । তেজের সহিত জলের সম্বন্ধ হইলে জল 

উষ্ণ বলিয় প্রতিভাত হয় আর তেজের সহিত জলের সম্বন্ধ না৷ থাকিলে জলের 

উষ্ণতা প্রতীত হয় না। রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 

পরত্ব, অপরত্ব, নৈমিত্তিকদ্রবত্ব ও বেগাখ্যসংস্কার এই এগারটি তেজের সাধারণ- 
গুণ বলিয়! স্বীকৃত। জলের মত তেজ নিত্য ও অনিত্য ভেদে হই প্রকাব। 

পরম!ণুরূপ তেজ নিত্য, পরমাণু ভিন্ন সকল তেজ্জই অনিত্য বা জন্য । অনিত্য 

তেজ তিন প্রকার-_-শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় । তৈজস শরীর সূর্য্যলোকে প্রসিদ্ধ । 
তৈজস শরীর তৈজস পরমাণুর দ্ব।র৷ নিনম্মিত, কিন্তু পৃথিব্যাদি পরমাণু তৈজস 
শরীরের প্রতি সহকারিকারণ বা নিমিতকারণ বলিয়] স্বীকৃত, হয়, যেহেতু 
উক্ত শরীর উপভোগের যোগ্য বস্ত হইয়1 থাকে । “চষ্টে অনেন ইতি চন্ক্ৃঃ, এই 

র্যুংপত্তিবশতঃ যাহাব দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ হয় তাহাকেই চক্ষুরিন্দ্রিয় বলে। 

চক্ষুরিন্ত্রিয় তৈজন পরম!ণুর দ্বারা নিন্মিত বলিয়া নয়ন বা চক্ষুকে 
তৈজসইভ্দ্রিয় বলে। অনৃভূতগুণসমূহ চক্ষুরিক্ট্িয়ের দ্বার। গৃহীত হয় না। 
একটি দ্রব্যে রূপ, রস প্রভৃতি গুণ সমূহ বর্তমান থাকিলেও চক্ষুরিক্দ্রিয় 

দ্বারা কেবল রূপই গৃহীত হয় বলিয়! চক্ষু তৈজস ইন্ড্রিয় বলিয়া অভিহিত হয় । 
উদ্ভৃতরূপ, উদ্ভৃতরূপবদ্ দ্রব্য, উত্ভৃুতরূপবিশিষ্ট দ্রব্যাশ্রিত সংখ্যা, পৃথকৃত, 

সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্রেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ, ক্রিয়া, রূপত্বজাতি, 

রক্তত্বাদিজাতি, সমবায় ও রূপাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। ঘ্রাণ, শ্রবণ ও 

রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা এই চক্ষুরিজ্িয্নটির কিছু বৈশিষ্ট্য বা অধিক-_ 
যোগ্যতা পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু ঘ্রাণ, শ্রবণ ও রসন! প্রভৃতি কেবল নিজ 
নিজ যোগ্য গুণগুলিকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, গুণাশ্রয় দ্রব্যকে গ্রহণ করিতে 

প্রতাক্ষখণ্ডম্ ১০৫ 



সক্ষম হয় না। কিন্ত চক্ষরিজ্রিয়ের দ্বার। গুণ- রূপ ও গুণী-_নূপবিশিষ্ট দ্রব্য 

গৃহীত হয়। চক্ষুরিন্দট্রিয় তৈজস পদার্থ বলিয়া উহাতে কিরণ ব! জ্যোতি 
থাকে। অন্ধকারাদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে চক্ষুরিভ্িয়স্থিত কিরণ 

বহির্গত হইয়। অগ্রবর্তী প্রত্যক্ষ যোগ্য দ্রব্যের নিকটে গমন করে । চঙ্ষুরিক্তিয়- 
স্থিত কিরণের দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত তাদৃশ দ্রব্যের সংযোগ সম্বন্ধ হয়, 

আর তাদৃশ দ্রব্স্থিত রূপাদির সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ হয়। প্রথম সম্বন্ধের 

দ্বার] দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় আর দ্বিতীয় সম্বন্ধের দ্বারা রূপাদির প্রত্যক্ষ হয়। 

ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া গন্ধাদি বিষয় গ্রহণ করে। কিন্তু চক্ষু 

বিষয় স্থানে বা প্রত্যক্ষ যোগ। বিষয়ের নিকটে গমন করিয়া স্ববিষয়কে গ্রহণ 

করে। তেজের বিষয় হইল-__ ভৌমতেজ-_-বহি, দিব্যতেজ-_বিদ্যুৎ, সূর্য্য, চন্দ্র” 

নক্ষত্র প্রভৃতি, উদধ্যতেজ-_জ$রাগ্নি, ও আকরজ তেজ-__ স্বর্ণ, রত্ব প্রভৃতি । 

নিত্যপদার্তৈজসপরমাণুবৃত্তি রূপ, স্পর্শ, একত্ব সংখ্যা, পরিমাণ, একপৃথকৃত্ব 
এই গুণসমৃহ নিত্য । অবশিষ্ট জন্যতেজবৃত্তি সকল গুণই অনিত্য। বাম্ুতে 
অপাকজ অনুষ্ণ ও অশীত স্পর্শ থাকে । 

রূপহীন অপাকজ-অনুষ্ণাশীতবিশিষ্ট দ্রব্যই বায়ু বলিয়া অভিহিত । 

“বপহীন” এই কথা বলায় পৃথিবী, জল ও তেজে অতিব্যাপ্তি হইল না, কারণ 

উহার স্পর্শবিশিষ্ট হইলেও রূপহীন নহে। 

পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ অনুষ্ণাশীত, কিন্তু বায়ুর স্পর্শ অপাকজ অনুষ্াশীত 
্ ॥ ৪১-:৪২ ॥ 

বীজীলিক্কনযলি--তচ্ঘা হলি । ভঙ্আতত হঘহালিতী আলিলিহীনঃ সব্সহাবিজু: | 

হং্ত্ব অল্মীভ্যাহ্নহা-বননা ঘিকাহতআলালভত্ক্ক বীজ জালিপিহীন: | হয পহলাঘা- 
সুজিত নত অভবজলীনান্তুরল্পীঘমূ। লন্বীচ্তাভ্ঘহানংত শ্বল্্রক্ষিততাহী অন্যামলিলি ভ্লাভমম্। 
লঙ্গাণি ত্তজ্াত্রহ ঝনান। ক্ষিন্তু পহুল্ল নালিঅভঙ্নহালামিমলাহ্য্সছ: | হর্ন 

হলন্ষিগোহী নব দার্িত ভ্ব্গীনামিতানু ন্মহহাহী ল্যান নাহ্লন্থ:। কঘসিজসাহি:। 
মগ্লানই দংকনাক্ষিংআহী নব দাণ্রিনভরআাজিলানূ হযলক্তকবাসন্.। আখ লঙগঘাদই 
অঞ্গিঘীওদি ন্বাঙৃণত্র ন হ্আাহিনি লস । অল্মহীঘকইজামি ঘর্কিনঘীনহঅক্ষমনালূ, 

হাক্লীন দিজথীনিঘা । আন্ঘ্ত হান ভর লামিমূলমূ, ক্ষিল্ত অহীঘ হ্যনজলনমি- 

মুললিঅন্মী। ললিতিস্কমিলি। ভ্তনঘাহিতিত উজ শনুজংনানূ। ল ন্ব লমিজিক- 

লহ ( ততর্শ) হৃহ্থনাহী অভ্যাম' গুনাহ অলিম্যামত্ব'লি নাহুযমূ। দৃিজ্য-স্লি- 
ললিনিক-নং-ভরতগ্থনি-লজ্যততঘাহাহ্ত্যাণ্ঘআলিললহস মিনহিলতল্ান। ঘুঙনহিলি। 

১০৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অভ: | লখাহি লনূ লিনিঘ লিংননিব্ত্ব । লিংয দহদাঘুণ, লহুল্যহু- 

নিংঘললঘনিন্ন। লচ্মলিথা- হাহীইলন্রিযনিমযমহান। হাহীহনযীনিঅঈঘ । নল্ 
হত্যেভীল্কানী দিভ্রমূ ॥৬২॥ 

লল জীনিহীম্বব্রনান্থ ।-_হুন্রিনলিলি । নন্তু ন্নছু্বজ্ীঅ্হদি ক্ষি নানমিলি ন্, 
্নহজ্ীতঅব ঘহ্ীয-হনহান্বিলজন্করলি অলি ঘহজ্কীঘকণজ্মজকতত্রান্, সহীঘঘল। সহীনষ্য 
হ্নীযভ্হান্যজক্কতান্ব| অঙ্গ হচ্ভাল্ী5ভ্নামি-ত্রাংআাঘ সখর্দ নহক্ীিলি । ঘহ্সাইঃ 

ভশীঘহঘত্যজন্কতলাহ হযশিন্বাহ শাহ্ঘায জিলীয নবকীশ্ীলি । অশ্বত্া সলাঘা হ্তাল্নাত- 
অঙমতাহাত হজ্কীতীলি ইযমূ। আঞ্'ঘছিক্ষণ জ্যসিন্বাহ-নাহতআাঘ লন্যতত্র ইআলূ। 

নিম্বয' হ্হাঁলি_নষ্তীলি লন্ত ভ্তর্হয শরীঅঘন ক্ষি লালমিলি শন্প। স্তন লজ অনলি 
সলিনল্ঘন্ধী অহ্যল্লানক্ততঘীবী অত্যঘি অন্তুতিভলাললরববলানূ, যল্ন্ন লল্লত অথা 

দৃতির্নীনি। ল ন্বাসযীজজী, দৃঘিতীরঅহলহ্য অল্যজভ্তক্রনতঅহযা হযল্তালিভ্রযীবানাহঅজানু। 
নত দীলিদযুহতহসাদি লহালী' ল.লংলানূ, বীন নঘজিন্বাহ হুলি শ্ল্ল। অ্তমগ্ঘঘতখ- 

ন্মীহীহ্ননূ হসাঙগ.লততান। অনৰন্তু দবিনা-যহআাত্ষল্লাক্লিভঘীবী5নি ঘৃততরভদানহা- 

সুতিব্হানান্ লন্সলিন্বল্ঘক্ক নিজালীযন্রত্য ক্কত্যেব। খানি অক্রল্লাললিঘঘীর্ঘী ণীনিল- 

যুজজাপয: নিজালীযকনগলিলল্ন্ক-তলভ্যর্থস্ুক: অত্যল্লাির্ঘীতী অত্যনি ঘৃতব্রকন- 

লিজানীবযফঘালঘিকঘোানূ, অজনগ্যভখর-ণীলঘতত্রল। লহ্ম ন্ব দৃথিতী অ্তমিল্লহ্ 

বজভ্তলিঘদান্ ॥ 

শান্ুনিবঘলি-অবান্কজ হলি। অন্তুগ্যাহীলভ্ঘহাহজ দুখিল্যাদণি অহল্ানকল- 
দান্ধত হ্বলি। অনান্কঅভহাজ অভ্তাহা দি অততরান্তৃকলন্তুচ্গাহীবিলি | ঘ্ধীল লাহশ্রীঘা 

নিজালীঘজ্নহাঁ হুহািল: | লজনক্কলানন্উব্ক শ্রানতুলমিলি মান: ৩২) 

গ্রন্থকার তৃতীয় দ্রব্য তেজঃ নিরূপণ করিতেছেন “উফ” ইত্যাদি গ্রন্থ ছার] । 

তেজের একটি গুণ উষ্ণ স্পর্শ, উষ্ণ স্পর্শ তেজোদ্রব্যেই থাকে, অন্তত্র থাকে না। 

তেজের স্পর্শ গুণে উষ্ণত্ব থাকে, উষ্ণত্ব জাতি বিশেষ এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের 

ছার! উহ] সিদ্ধ হয়। এইরূপ জন্ত-উষ্ণ-স্পর্শের সমবায়্সিকারণতাবচ্ছেদ ক- 

তেজত্্ব জাতিবিশেষ। সেই তেজত্ত্বের পরমণঘুবৃত্তিতা জলের মত বুঝিতে 

হইবে । অর্থাৎ যেমন জন্যপ্পেহের সমবায়িকাঁরণতাবচ্ছেদকরূপে জন্যজলত্ব- 

জাতির সিদ্ধির পর জহ্যজলত্বাবচ্ছিন্ন-জনকতাবচ্ছেদকরূপে জলপরমাুতে 

জলত্বজাতি সিদ্ধ হয়। সেইরূপ জন্যউফ্ণম্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে 

জন্যন্তেজস্্জাতির সিদ্ধির পর জন্যতেজত্ত্াবচ্ছিন্ন-সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে 

তেজঃপরমাণুতে-তেজস্ত্জাতি সিদ্ধ হয় । 

প্রত কখণ্ডম্ ১০৭ 



উ্ণম্পর্শবত্্ তেজস্ত্েই তেজের লক্ষণ । যদি বল চন্দ্রকিরণ, মরকত রত্বের 

কিরণ প্রভৃতিতে উষ্ণম্পর্শবস্্ অবিদ্যমানহেত চন্দ্রকিরণাদিতে তেজ£লক্ষণের 
অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ চন্দ্রকিরণেরও উষ্ণম্পর্শবত্ব 

আছে। কিন্তু চক্দ্রমগুলস্থিত জলরাশির অর্থাৎ “চন্দ্র-সলিলময়” এই আগ্তবাক্য- 

মতে চন্দ্রের অন্তর্বত্তি জলের শীতলম্পর্শের দ্বার! অভিভূত হওয়ায় চন্দ্রকিরণস্থিত 

উষ্ণম্পর্শের প্রতীতি বা ভান হয় না। এইজন্য চন্দ্রকিরণ শীতল বলিয়া 

অনুভূত হয়। বস্তৃতঃ চত্্রমগ্ডলের নিজস্ব কোন তেজঃ নাই সূর্য্যমগ্ডলের তেজের 
দ্বারাই চন্দ্রমগুলের তেজস্ত্রসিদ্ধি হয়। তেজের সহিত সম্বন্ধ বশতঃই জল উঃ 

বলিয়' প্রতীত ব৷ প্রত্যয় হয়। তেজের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে উষ্ণতা 

প্রতীত বা প্রতিভাত হয় না। এবং রতুকিরণাির মধ্যস্থিত পাথিব স্পর্শের 

দ্বারা রতুকিরণাদিতে অবস্থিত উ্ণস্পর্শ অভিভূত হয় বলিয়া রত্রুকিরণাদিস্থিত 
উষ্ণম্পর্শবত্বের উপলব্ধি হয় না। এবং চক্ষুঃ প্রভৃতির উষ্ণম্পর্শ অনুতকট বলিয়া 

উহার প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং চন্দ্রকিরণাদিতে উষ্ণম্পর্শবত্ব থাকায় তেজঃ 

লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় ন।। 

রূপ ইত্যাদি । বহি ও মরকতমণির কিরণাদিতে শুরুরূপ থাকিলেও উহাদের 

মধস্থিত পাধিবরূপের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় উক্ত শুরুরূপের উপলব্ধি বা ভান 

হয় না। যদি বল বন্তযাদির মধ্যস্থিত পাখিবরূপের দ্বার! বহ্াদির রূপ 

অভিভূত হওয়ায় বহত্যাদিরূপের অনুপলবিহেতু সেই রূপের আশ্রয়ভূত বহত্যাদি 

দ্রব্যেরও প্রত্যক্ষ না হউক্ এবং উক্ত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ না হইলে উক্ত বহন্যাদি- 

দ্রব্যাশ্রয় গুণাদিরও অপ্রত্যক্ষাপত্তি। এরপ শঙ্ক! করিতে পারনা । যেহেতু 

পাধিবরূপের দ্বারাও বহঢ্যাদির গ্রত্যক্ষ বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন পিত্বগত- 

পীতিম] দ্বারা শঙ্ের উপলব্ধি ব৷ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়! থাকে, 

সেইরূপ পাধিবরূপের ছারাও বহ্য্যাদির প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়! 

থাকে । কেহ কেহ-_বর্ধমানোপাধ্যায়-শঙ্করমিশ্রপ্রমুখ বলেন-__পাধিবরূপের 
দ্বারা বহি ভাস্বর শুরুরূপ অভিভূত হয় না, কিন্তু সেই শুরুবূপগত শুরুতু 
অভিভূত হয়। অতএব বহির ভাস্বর শুরুরূপ পাধিব রূপের দ্বারা অভিভূত 

ন! হওয়ায় বিতর বা তেজের চাক্ষষ .প্রত্যক্ষে কোন প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত 

হয় না। 

বস্ততন্ত আমাদের চক্ষরিজ্রিয়ের দার গুণ-_রূপ, গুণী-রূপবিশিষ্ট দ্রব্য এই 
উভয় বস্তই গৃহীত হয় । আমাদের শরীরে অবস্থিত চক্ষু নামক অবয়বের মধ্য 

১০৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



যে কৃষ্বর্ণ তাড়কা পরিলক্ষিত হয়, তাহারই অগ্রদেশে চন্ষুরিক্ত্িয় বর্তমান 

করে। এই চক্ষরিক্দ্িয় তৈজস পরমাণুর ছারা নিশ্মিত বলিয়া ইহা! তৈজস 
ইন্ত্রিয় নামে অভিহিত । চক্ষরিত্দ্িয-তৈজস পদার্থ ব1 দ্রব্য বলিয়া! ইহাতে 
কিরণ বা রশ্মি আছে। অন্ধকার প্রভৃতি প্রতিবন্ধকীভূত কোন পদার্থ না 

থাকিলে চক্ষুরিক্ত্রিয়ে অবস্থিত উক্ত কিরণ বা রশ্মি বহির্গত হইয়। অগ্রস্থিত 
প্রত্যক্ষ যোগ্য দ্রব্যের নিকটে গমন করে বা উক্ত রশ্মি দ্বারা প্রত্যক্ষ যোগ্য 

দ্রব্যের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগসম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। এবং রশ্যি ছার! উক্ত 

দ্রব্যাশ্রিতরূপাদি-গুণের সহিত চক্ষুরিক্দ্িয়ের সংযুক্তসমবায়সন্নিকর্ষ হয়। 
স্বতরাং প্রথম সন্নিকর্ষের দ্বারা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় এবং ছিতীয় সন্নিকর্ষের দ্বার! 

দ্রব্গত রূপাদি গুণের প্রত্যক্ষ হয় । অতএব রূপাদিগুণা শ্রয়দ্রব্য ও দ্রব্যাশ্রিত 

বপাদিগুণের প্রত্যক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হওয়ায় বহ্াদি দ্রব্য ও 

তদ্গত বূপাদিগুণের প্রত্যক্ষ বিষয়ে সম্বন্ধ অবলম্বনে অন্বয়-ব্যতিরেকব্যাপ্তি 

স্বীকার কর! যায় না । ইহাই হইল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে বৈশিষ্ট্য । 

নৈমিতিক ইত্ঞাদি। নৈমিতিকদ্রবত্ব সুবর্ণাদি তেজ? পদার্থে থাকায় 

নৈমিত্তিকদ্রবত্ববত্ব তেজের অপর লক্ষণ। যদি বল নৈমিত্তিক দ্রবত্ব বহিঃ 

প্রভৃতি তেজঃ পদার্থে অবিদ্যমান থাকায় তেজঃ লক্ষণের বহ্াদিতে অব্যাপ্তি 

এবং নৈমিতিকদ্রবত্ব ঘ্বৃতাদিতে বিদ্যমান থাকায় তেজঃলক্ষণের ঘ্বৃতাদিতে 

অতিব্যাপ্তি হয়, এরূপ বলিতে পার না। কারণ পৃথিবীতে |অবিদ্যমান 

অথচ নৈমিত্তিকদ্রবত্বাধিকরণে তেজঃপদার্থে বিদ্যমান যে ভ্রব্যত্বের 

সাক্ষাদব্যাপ্য তেজস্ত্র/দিজাতি তাদ্ুশ জাতিমত্বই নৈমিত্তিকদ্রবত্ব শব্েের 

বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ । পুথিবীর দ্রবত্ব অত্যন্তবহি-সংযোগে 

অবশ্যই বিনষ্ট হয়। যদি প্রতিবন্ধকীত্বৃত জলাদি না থাকে । এইজন্য 

ঘ্বতাদি পাধিব দ্রব্য যদি জলের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে অত্যন্তবহি 

সংযোগেও দ্বত বিনষ্ট হয় না, জলই উহার প্রতিবন্ধক। কিন্ত স্বর্ণের 
দ্রবত্ধ অত্যন্ত বহিসংযোগ হইলেও বিনষ্ট হয় না। সুবর্ণের দ্রবত্ব বহি বা 
তেজের সংযোগের ছারাই উৎপন্ন হয় বলিয়] সুবর্ণকে তৈজস বল! হয়। 
সববর্ণের অংশ দুইটি, একটি অংশ হইল পীতবর্ণ পাথিব অংশ, অপর অংশটি হইল 
দ্রবত্ববান্ অপাথিব অংশ । এই অপাধিব অংশ থাকার জন্যই অগ্নিসংযোগ্েও 

সুবর্ণের পাথিব অংশের রূপের পরিবর্তন হয় না। এই অপাধিব অংশ তেজঃ 
ভিন্ন অন্য বস্ত নহে। সুবর্ণ অপাকজ তৈজস দ্রব্য। পুর্বববদিতি। জলের মত 

প্রত্যক্ষখণ্ডম ১০৯ 



অর্থাং জলের মত তেজঃপদার্থও নিত্য এবং অনিত্যভেদে ছুই প্রকার । পরমাণু 

রূপ তেজঃ নিতদ্রব্য, তদ্ভিন্ন যাবতীয় তেজঃ অনিত্য বা! জন্য । অনিত্যতেজের 

অবয়ব আছে। সেইজন্য তেজঃ তিন প্রকার-_-শরীর, ইন্ড্রিয় ও বিষয় । এই 

তৈজস শরীর অযোনিজ | সৃর্্যাদিলোকে তৈজস শরীর প্রসিদ্ধ ॥ ৪১॥ 
এই অনিত্য ব] জন্য তেজোদ্রব্যসন্বদ্ধে যাহা বিশেষ আছে, গ্রন্থকার তাহ! 

বলিতেছেন- “ইন্দ্রিয়” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । যদি বল চক্ষুঃ তৈজস বস্তু 
বলিয়া কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বলিতে পার না। কারণ 

চক্ষুঃ তৈজস দ্রব্য, বা পদার্থ, যেহেতু উহ! পরকীয় স্পর্শাদিগুণের অব্যঞ্জক ব' 
অপ্রকাশক হইয়! পরকীয় রূপমাত্রের ব্যঞ্জক বা! প্রকাশক হয়। যেমন প্রদীপ 

পরকীয় স্পর্শাদিগুণের অব্যঞ্জক হইয়া পরকীয় রূপমাত্রের ব্যঞ্ক বা প্রকাশক 

হয় এই অনুমানের দ্বার! “চক্ষুঃ তৈজস বস্ত বা পদার্থ” । এরূপ অনুমিত হয়। 

প্রদীপ স্বকীয় স্পর্মাদিগুণের ব্যঞ্ক ব1 প্রকাশক বলিয়া স্পর্শাদির অব্যঞ্রক 

হয় না। সুতরাং দৃষ্টাত্ততৃতে প্রদীপে উক্তলক্ষণের অব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত 

«স্পর্শাদ্যব্যঞ্জকত্বেসতি” এই হেত্বংশে “পরকীয়” শব্দ বিশেষণরূপে সঙন্মিবিষ্ট 

হইয়াছে। ঘটাদিদ্রব্য পরকীয় স্পর্শাদিগুণের অব্যঞ্জক হইয়া স্বকীয় রূপের 

ব্ঞ্জক হয়। অতএব ঘটাদিদ্রব্যে উক্ত তৈজস লক্ষণের অভতিব্যাপ্তিবারণের 

জন্য হেতুতে দ্বিতীয় পরকীয় শব প্রদত্ত হইয়াছে । তৈজস পদার্থের প্রমাণী- 
ভূত অনুমানের দৃষ্টান্তভৃতে প্রদদীপে অব্যাপ্তিনিরাসের জন্য হেতুতে প্রথম 
পরকীয় শক সন্নিবেশিত হইয়াছে । এখন প্রভ৷ দৃষ্টাস্তরূপে গৃহীত হইলে 
হেতুতে প্রথম পরকীয় শব্দ নিবেশ করিবার প্রয়োজন করে না। যেহেতু 
প্র! স্বকীয় অথবা! পরকীয় অর্থাৎ স্পর্শাদিগুণমাত্রেরই স্থভাবত£ই অব্যঞ্ক 

হইয়া থাকে । স্বৃতরাং উক্ত অনুমানের হেতুটাও লঘু হইল। কিন্ত ঘটাি 

বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসন্নিকর্ষে উক্ত হেতু বর্তমান থাকায় উক্ত সন্নিকর্ষে অতি- 
ব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্তহেতুতে “দ্রব্যত্বে সতি” এই বিশেষণ পদ প্রদত্ত 

হইয়াছে। উক্ত সন্নিকর্ষ হইল গুণপদার্থ, দ্রব্য নহে। গ্রন্থকার তৈজস বিষয়ের 

পরিচয় দিতেছেন-_“বহিঃ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার] । তৈজস বিষয় বহি-_ 

অর্থাং ভৌমতেজ বহি প্রভৃতি, দিব/তেজ-_বিদ্যুৎ, সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি, 

ও উদর্য্যতেজ-_-জঠরাগ্মি এবং আকরজতেজ-_সুবর্ণ ও মরকত রত প্রভৃতি 
যদি বল স্বর্ণ যে তৈজস, সে বিষয়ে প্রমাণ কি? অথব! স্বর্ণ পৃথিবী 

এবপ স্বীকারে ক্ষতি কি? এরূপ বলিতে পার না। 

১১০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সৃবর্ণ পৃথিবী হইতে পারে না। পাথিব দ্রব্যে যদি অত্যন্তাগ্সিসংযোগ হয়, 
তাহা হইলে তাহার পূর্ববরূপ বিনষ্ট হয় এবং রূপান্তরের উৎপত্তি হয়। উক্ত- 

পার্থিব দ্রব্যের গুরুত্বের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সৃবর্ণে যে পীত ও গুরুভাগ 

আছে, তাহা অবশ্যই পাথিব অংশ। কিন্ত অত্যস্তাগ্রিসংযোগেও তাহার রূপ 

কে।ন ভাবেই বিনষ্ট হয় না । অতএব অনুমিত হয় যে- স্বর্ণের পীত ও 

গুরুভাগে এমন কোন দ্রবদ্রব্য সংযুক্ত হইয়াছে, যাহার ফলে অত্যন্তাগ্রি- 

ংযোগেও উক্ত পীতরূপ নষ্ট হয় না। পার্থিব দ্রব্যের সহিত অত্যস্তাগ্সিসংযোগ 
হইলেও যদ্দি তাহার রূপ বিনষ্ট হয়, তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে যে সেখানে 

অবশ্যই কোন প্রতিবন্ধকীভূত ভ্রবদ্রব্য আছে। 
এই কারণে বিশ্বনাথও “সুবর্ণ তৈজস, পৃথিবী নহে” এই বিষয় অবগতির 

নিমিত্ত সবিশদ পরিচয় দিতেছেন--“সবর্ণং তৈজসং" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার] । 

সুবর্ণ তৈজস যেহেতু উহা কোন প্রতিবন্ধকীভূত দ্রবদ্রব্য না থাকিলে অত্যন্তাগ্মি- 

সংযোগে উহার দ্রবত্ধ নষ্ট হয় না। যে সকল বস্ত এইরূপ নহে তাহার1 সুবর্ণ 

বলিয়াও পরিগণিত হয় ন|, যেমন পৃথিবী । অথব1 যে সকল পদার্থ তৈজস 

নহে, প্রতিবন্ধকীভূত কোন পদার্থ বা বস্ত না থাকিলে অত্যনাগ্িসংযোগে ও 

তাহাদের দ্রবত্ত থাকে না, যথা পৃথিবী । যদি বল “যন্সৈবং তন্নৈবং” অর্থাৎ যে 

বস্ত তৈজস নহে, প্রতিবন্ধকীতৃত কোন বন্ত না থাকিলে অত্যন্তাগ্নিসংযোগেও 

তাহা অনৃচ্ছিদ্যমান দ্রবত্বের অধিকরণ হয় না এই ব্যাপ্তি স্বর্ণের তৈজসত্বের 

অগ্রাহক অনুকৃলতর্কশূন্য হইয়শছে। এরূপ বলিতে পার না। কারণ পৃথিবীর 

দ্রবত্ব এবং জন্য জলের দ্রবত্ব অত্যন্তবহিসংযোগের দ্বার! বিনষ্ট হয় । কিন্ত 

সুবর্ণের দ্রবত্ব অত্যন্তবহনিসংযোগেও বিনষ্ট হয় না। যদি পৃথিবীর ও জন্য- 

জলের ভ্রবত্বেরঅত্যন্তাগ্সিসংযোগ দ্বারা! বিনাশ না হইত, তাহ! হইলে পূর্ববকথিত 

ব্যাপ্তি দৃষট বা ব্যভিচারী হইত এবং স্বর্ণ তৈজস ইহা অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত 

বা অনুমিত হইত ন1। “সুবর্ণ যদি তৈজসং ন স্যাততহিঅত্যত্তবহিসংযোগেহপি 

অনুচ্ছিদ্যমান-দ্রবত্বাধিকরণং ন স্যাং যথা পৃথিবী” ইহাই হইল উক্ত অনুমানের 

ব্যভিচারিশঙ্কানিবর্ভক অনুকূলতর্ক। যদি বল পীতিমাও গুরুত্বের আশ্রয় 

সুবর্ণাততর্বতি-পাথিবভাগ ও অত্যন্ত বহিদসংযোগে গলিত হয়, কিস্ত সেই পাধিব 

দ্রবত্ব বিনষ্ট হয় না, ও উহাতে সাধ্য তৈজসত্ব নাই অথচ উক্ত হেতু আছে 

অর্থাং তৈজসত্বাভাবাধিকরণে তাদৃশ পাধিবভাগ্গে অনুচ্ছিদ্যমানদ্রবত্ধ থাকে 

বলিয়া ব্যভিচার দোষ হয় । একথা বলিতে পার না। কারণ জলমধ্যস্থিত 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৯১১ 



মসীচর্ণের মত পীতিম।ও গুরুত্বের আশ্রয় সুবর্ণের অন্তর্বত্তি পাখিবভাগ গলিত 
হয় না। অতএব গলিত স্বর্ণের দ্রবত্ব তেজেরই দ্রবত্ব বলিয়! বুঝিতে 
হইবে। 

কিন্ত অপরে- স্বর্ণ যে তৈজস পদার্থ, তাহ এইভাবে প্রতিপন্ন করিয়া 
থ।কেন-_সুবর্ণে পীতরূপবিশিষ্ট ও গুরুতবিশিষ্ট পাথিবাংশ আছে। পীত- 
রূপের আশ্রয় সুবর্ণান্তর্বত্তি পাধিবভাগের পীতরূপ অত্যন্তবহিসংযোগেও পরি- 
বণ্ডিত হয় না বলিয়! পীতরূপের পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকীতূত কোন বিজাতীয় 

দ্রবদ্রব্য কক্পিত বা অনুমিত হয় । তথাহি অত্যন্তবহিনসংযোগবিশিষ্ট পীতরূপ 
ও গুরুত্বের আশ্রয় স্ৃবর্ণান্তর্বত্তি পাথিবভাগ, বিজাতীয় শ্যামাদিরূপের প্রতি- 
বন্ধকীভূত দ্রবদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত ইহ] স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু উহ! 

অত্যন্তবহিসংযোগেও পীতরূপের বিজাতীয় শ্যামাদিরূপের অধিকরণ হয় না। 

যেমন জলের মধ্যে পীতবন্ত্র ক্ষেপণের পর জলে অগ্নিসংযোগ করিলে ও পটস্থিত 

পীতরূপ পরিবন্তিত হয় না বলিয়া পীতপটস্থলে জলকে বিজাতীয় দ্রবদ্রব্য 
বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ পীতরূপ ও গুরুত্বের আশ্রয় সুবর্ণমধ্যস্থিত 
পাধিবদ্রব্যের অত্যন্তবহ্িট সংযোগেও পীতরূপের পরিবর্তন হয় না বলিয়। 
প্রতিবন্ধকীভূত কোন বিজাতীয় দ্রবদ্রব্য স্বীকার করিতে হইবে এই অনুমানের 

দ্বার| বিজাতীয় দ্রবদ্রব্য সিদ্ধ হয় । সেই দ্রবদ্রবাপদার্থ পৃথিবী বলিয়। গণ্য হয় 

না এবং জলও বলিয়া অভিহিত হয় না। যেহেতু স্ববর্ণদ্রবকালে জল থাকিতে 
পারে না। সুতরাং উহ! নিয়মতঃ তেজঃপদার্থ। 

গ্রন্থকার চতুর্থদ্রব্য বায়ু নিরূপণ করিতেছেন_অপাকজ ইত্যাদি গ্রন্থের 
দ্বার। যে ্রব্যটি রূপহীন অথচু অপাকজ অনুষ্ণাশী'্ত স্পর্শবিশিষ্ট তাহাই 
বায়ুদ্রব্য বলিয়! কথিত । পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ অনুষ্ণাশীত, স্ৃতরাং পৃথিবীতে 
অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য “অপাকজ” এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । জল ও 

তেজের স্পর্শ অপাকজ, সুতরাং জল ও তেপ্দে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত 

অনুষ্ণাশীত এই পদ সংযোজিত হইয়াছে । আকাশাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের 

জন্য স্পর্শবিশিষ্ট এই পদ কথিত হ্ইয়াছে। পৃথিবী, জলও তেজে অভিব্যাপ্তি- 

বারণের জন্য বূপহীন এইপদ প্রদত্ত হইয়াছে । বায়ুর স্পর্শ অপাকজ, অনুষ্ও 

অশীত এরূপ কথিত হওয়ায় পৃথিব্যাদিদ্রব্য হইতে বাম়ুদ্রব্যের বৈলক্ষণ্য 
প্রদশিত হইল। অপাকজ অনুষ্াশীত স্পর্শের কারপতাবচ্ছেদকরূপে বামুত্ব- 
সিদ্ধ হয় ॥ ৪২ ॥ 

১১২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



লিঙ্াম্যনলনালিন বন: অহাহিলিভ: | 
দুল্মনম্মিতঘবাত' ইইন্সাঘি হিল্দিঘমূ 8২ 
সালাবিষ্তু সন্তানাহৃঘত্ণল্বীনিঘঘীলন্: | 
সাক্কাহাতয নর নিষ অং হাল্হী লহীমিলীনুস: 11৫।। 

বায়ুর গতি বক্র, স্পর্শাদি হেতুর দ্বার! বামু অনুমিত হয় । পৃথিব্যাদির মত 

বাম়ুও নিত্য এবং অনিত্য ভেদে দুই প্রকার । পরমাণুস্বরূপ বাষু নিত্য, তদ্ৃ- 

ভিন্ন বায়ু অনিত্য বা জন্ত বলিয়! কথিত । অনিত্য বায়ুর অবয়ব আছে। 

অনিত্য বাম়ু--শরীর, ইন্দ্রিয়ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার ॥ বামুপরিমাথুর দ্বার! 

নিম্মিত বায়বীয় শরীর বায়ুলোকে প্রসিদ্ধ। এবং এই বায়বীয় শরীর 
অযোনিজ। বায়বীয় ইন্দ্রিয় সর্বশরীরব্যাপী, এবং সর্ববশরীরব্যাপীহেতু 

শরীরের অভ্যন্তরেও তুগিক্ট্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। শরীরের অভ্যন্তরস্থিত 
কেবলমাত্র পুরীতং নামক নাড়ীতে ত্বগিন্দ্রিয় নাই । ভ্রব্যে রূপাদি থাকিলেও 
ত্বগিন্্িয় দ্বারা স্পর্শমাত্র গৃহীত হয় বলিয়। তুক্ বায়ুনিন্মিত । অন্যান্য ইন্ড্রিয়ের 
মত ত্বগিন্ট্রির়ও অতীন্দ্রিয়হেতু অনুমান প্রমাণের দ্বার! অনুমেয় বা অনুমিত 

হয়। শরীরমধ্যে সঞ্চরণশীল বায়ুই প্রাণ। এই প্রাণবাসু স্থানভেদে প্রাণ, 

অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পাঁচ প্রকার । হৃদয়ে অবস্থিত বামুকে 

প্রাণবায়ু , নিম্নগামী বায়ুকে অপানবায়ু , নাভিস্থিত বামুকে সমানবামু, 

কণ্ঠদেশস্থিত বায়ুকে উদ্বানবায়ু এবং সর্ববশরীরে সঞ্চরণশীল বাম়ুকে ব্যান- 
বায়ু কহে। প্রাণবায়ু হইতে মহাবায়ু পধ্যন্ত বস্ত হইল বায়বীয় বিষয় । 
শব আকাশের বিশেষগুণ বলিয়া অভিহিত বা! বোধিত হয় । আকাশত্ব জাতি 

নহে। বিভ্ুদ্রব্য কোন দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয় না। যেহেতু কারণীতৃত 
দ্রব্যের পরিমাণ কাধ্যভূত দ্রব্যে উৎকৃষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন করে। কিন্ত আকাশাদি 

বিভুদ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট পরিমাণ না থাকায় আকাশের পরিমাণ 

অন্য কোন পরিমাণের (জনক) কারণ হয় না। অতএব আকাশাদি বিভুপদার্থ 
কোন দ্রব্যের জনক হয় না। এইজন্য কোন শরীরের প্রতি আকাশ 

সমবাযক্সিকারণ হয় । আকাশ, কাল, দিক ও আত্মায় সমবায় সম্বন্ধে কোন 

দ্রব্য থাকে না। কিন্ত দ্রব্যত্বজাতি ও সতা৷ থাকে ॥ ৪৩-৪৪ | 

তুর নাত: ভমহাহিভিযকক: | লাস্তহথি জ্দহাহাজ্ঘুজি-ক্ম্টিতত্তদীবব | বিজালীয 
হঘহাঁন, বিভহাত হাজইল, নৃতাহীনা ছুত্া, হাভ্রাহীলাঁ কচ্দনন ম্ব নাধীহগুলানানু। 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১১৩ 
ব. বি./ভাবাপরিচ্ছেদ/৩৭-৮ 



অথা ম্য শ্রাধীন সঅহাজধাল নধ্যব। ঘৃতনভিলি। নানুন্রিতিণী নিত$নিঅহল্ব। 

ঘহলাতুজনীলিঅহ্হ্ল্যী5লিব্য: অশ্রযশ্রত্তলনিলহন্ | বী5নি স্সিতিঘঃ হাবীইন্লিঘ-শিম্বয- 

মহান। লস হাবীহনযীনিজম্ হিহান্থাথীনা । নহল্ত্ত অভীঘ-নীজজ-ভ্রাতনীঘ-হাবীহাজা 
ঘাঘিধাযীনচ্ঞ্কলাহ্ণলীবাহালত্র অ্তার্থীনা সামাল্যাঅন্তীঅত্বাব্ক্ষিমিলি। 

অন্গ আ নিহীঘব্বনাহ্থ__ইন্জ্যাণীতি । হাহীহভ্যাণন্ত হ্যহামান্তক্রলিক্ত্িয় তন্তু, লস্ত 

নাযতীঘ ভৃঘাহিত্ত লগা হ্ঘহাভভামিন্যজন্কতলান। অন্বতিবকতিভহা আনিন্যসন্ত- 
ন্যসনননলনলূ.॥ই॥ 

শিনঘ হহাযলি-সাগাহিহিলি। ঘত্সদি অলি নাসুহনত্তনিঘত্বত্জ ্ন্তখাঁনিঘা 

মাআাহিহিততুকদাকই, লখাদি অরধীাইন লীনঅজুন্দূ। সাআন্ত্ত ঘৃক্ধতেন হহাহি- 
লানাহখালনহাল্মুত্বনিরদনাহি-নানাঙ্গিঘামহান্ব লানাস্কা ভনব। আকাহা 

নিফদযনি- জল্কাহাভবলি। আান্ধাহাল্গাবব্হানীবীকভ্মক্িচ্বংলাবাক্ষাহাতত্রাহ্বরি ল 

জালি:, ্বিল্ত্ত আন্কাহাত্র হাভ্কাসযব্রমূ। অহীনিক্ত হলি ক্খর্ল নত লিহীন-বুঘাল্তহ্- 

আনক্উহা। ঘহবীন সমলাজলঘি হুহাণম্। লশ্াছি হাভ্হীমুগহন্নগ্স'ছুজাধীযঘনছি- 
হিল্লিয-লাঙ্ঘালালিলতান্ ভ্রহাঁতনূ। হাল্হী ল্রভ্যললনলীযুতহআানূ অযীবাতহিত্তন্তুদানন 

হাল্ছুত্র লত্যঘননবকনবিভ, হাভহী ল হ্দহীন্বহৃলিহীমুত:, অ্িভযীবাঘললা ঘিষ্কাহতল্তত্রা- 

লা ঘলি অকাহআ-যুঘনূ্বক-সব্হাজান্ ভব্বশল। নাক্ষঅভঘাহী অ্যলিন্বাহ-ল্রাহআায 

জল্লদ্। ঘহকঘাহী ভঘসিন্বাহ-লাহআাঘ লঙ্কাহতাযুত্ঘূতনক্কলি | অ্ঘহমলাগুভদাহী 
ত্জিন্বাহআাংআত সত্যধীলি । হাভ্হী ন নিজ্ঞন্তাভললবা হাতা: নিহীমবুআতলান্ কনশ্রন। 

নাল্মনিহীনযুঘা: লহ্িহিল্পিযসসাষ্থাআান্ দনলূ। হত্যস্ব হাতহাঘিকহত ললম লভ্য 
বাবানানলক্ষ বিজতি । ল ন্মনাহন্বতরযনন্তু মূঙ্লহান্হঙ্ষলঘা মরা ভ্কা্তা-সুঝদৃলক: হান 

অনুঘত্বলালিলি আাভ্যম্, অযানব্ল্হ্লান্িতিল নাযীনিহীন-যুততনানালানু ৮৮ 

বায়ু স্পর্শাদিহেতু দ্বার। অনুমেয় অর্থাৎ বামুদ্রব্য, স্পর্শ, শব্দ, ধৃতি ও কম্প 

দ্বার! অনুমিত হয়। বিজাতীয় স্পর্শশব্দের অর্থ-_অপাকজ অনুষ্ণাশীতম্পর্শ । 

অপাকজ অনুষ্তাশীতস্পর্শ অবশ্যই কোন দ্রব্যে আশ্রিত যেহেতু অপাকজ 
অনুষ্ণাশীতস্পর্শরূপাদি (রত) বিশেষগুণ ইত্যাকারক অপাকজ অনুষণাশীত- 
স্পর্শাত্মকহেতুর দ্বারা তাদ্ৃশম্পর্শাশ্রয় বাম্ু অনুমিত হয়, এবং সেইরূপ বিলক্ষণ 
শবঝের দ্বার] অর্থাৎ রুদ্ধগৃহের মধ্যে থাকিয়া ঝড়ের সময়ে সৌ সে শব শ্রবণ 

দ্বারা, এবং রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের অভিঘাত হইতে অনুৎপন্ন ও পত্রাদি হইতে উৎপন্ন 

শবের দ্বার বায়ু অনুমিত হয়। এবং তৃণাদির ধারণের ছারা অর্থাং নিরালম্ব 
একটি শুষ্ক তৃণ বা একখণ্ড তুলা বা! মুড়ি প্রভৃতি হাল্ক! জাতীয় বস্তু আকাশে 

১১৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



উড়াইয়া দিলে উহারা আকাশ হইতে পড়িয়া যায় অথবা চলমান অবস্থায় 
আকাশে ভাসিতে থাকে, ইত্যাদি প্রকারে বায়ু অনুমিত হয় । এবং বৃক্ষের 
শাখার বা পত্রের কম্পন দ্বার] বামু অনুমিত হয়। বায়ুর যে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ 

হয় না গ্রন্থকার সে বিষয়ে পরে-আত্মনিরূপণ প্রকরণে প্রসঙ্গক্রমে বিশদভাবে 

বলিবেন। পৃর্বেবের মত-_পৃথিব্যা্দির মত বায়ু ছুই প্রকার-_নিত্য ও অনিত্য। 
পরমাণুরূপ বাম নিত্য, এবং তদ্ভিন্ন বামু অনিত্য বা জন্য, এবং অনিত্য বায়ুর 

অবয়ব আছে। অর্থাং অবয়বীরূপ অনিত্য বায়ু স্বাবয়বে সমবেত-_-সমবায় 
সম্বন্ধে বৃততিমান্। সেই অনিত্য বায়ুও তিন প্রকার-_শরীর, ইন্ত্রিয ও বিষয় । 
তাহার মধ্যে বায়বীয় শরীর অষোনিজ, এবং পিশাচাদির শরীর হইল বায়বীয় । 

কিন্ত জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীরসমূহ পাথিবাংশের সংযোগবশতঃই 
উপভোগের সাধন বা! সক্ষম হয়, এইজন্য পৃথিবী নিমিত্কারণ বলিয়! অভিহিত 

হয়। এবং জলীয় শরীরে জল, তৈজস শরীরে তেজঃ, এবং বায়বীয় শরীরে 

বায়ু প্রধান বলিয়া! বা সমবায়িকারণহেতু উহার! যথাক্রমে জলীয় শরীর, 
তৈজস শরীর ও বায়বীয় শরীর বলিয়া কথিত হয় । 

এই বায়বীয়ইন্দ্রিয়বিষয়ে যাহা বিশেষ বক্তব্য আছে, বিশ্বনাথ তাহা 

বলিতেছেন-_-“দেহব্যাপী” ইত্যাদি গ্রন্থের ছ্বার] | যে ইন্ড্রিয়টি সর্বশরীরব্যাপী 

ও স্পর্শগুণকে গ্রহণ করে, সেই ইন্ত্রিয় ত্বক বলিয়া অভিহিত হয় । এই ইন্দ্রিয় 

সর্বশরীরব্যাপীহেতু শরীরের অভ্যন্তরেও ত্বগিক্দ্িয়ের সত্বা স্বীকৃত হয়। যে 
নাড়ী নির্ববাঁত, বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না এবং সৃষুপ্তিকালে মন যাহাতে 
অবস্থান করে, তাহার নাম প্ুুরীতৎনাড়ী। কেবল শরীরাভ্যত্তরস্থিত পুরীতং 
নামক নাড়ীতেই ত্বশিক্ত্রিয় নাই । ত্বকৃমনঃসংযোগ জ্বান সামান্যের প্রতি কারণ । 

আত্ম! মনের সহিত, মন ইন্ড্রিয়ের সহিত, ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে 

সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানস।মান্যে আত্মমনঃত্বকৃ- 

সংযোগ নামক অসমবায়িকারণের আশ্রয় হইল মন। সৃষুপ্তিকালে মনের 

সহিত ত্বশিক্দ্রয়ের সংযোগ হয় না বলিয়! জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। মন যখন 

পুরীততনাড়ীব্যতিরিক্ত শরীরদেশে আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয় ত্বগিজ্র্িয়ের 
সহিত সংযুক্ত হয়, তখন আত্মমনঃত্বক্সংযোগ জ্ঞানসামান্যের অসমবাযি- 

কারণ হয় । 

সেই ত্বগিক্ত্িয় বায়বীয়, যেহেতু উহ1-ত্বগিজ্রিয়রপাদিগুণের মধ্যে 
কেবল স্পর্শগুণেরই ব্যঞ্জক, যেমন বাযজন অর্থাং পাখার বাতাস ব1 বাস 
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শরীরস্থিত জলগতশৈত্যের অভিব্যঞ্জক এই অনুমান প্রমাণের দ্বার ত্বগিক্ত্িয়ের 

বায়বীয়ত্ব অনুমিত হয় ॥ ৪৩ ॥ 

গ্রন্থকার বায়বীয় বিষয় দেখাইতেছেন বা বলিতেছেন--“প্রাণাদি” ইত্যাদি 

গ্রন্থের দ্বারা । যদিও জন্য বায়ু শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও প্রাণভেদে চারি 

প্রকার। এবং চতুর্থ প্রকার প্রাপাদি ইহা প্রশস্তপাদভাষ্তে কথিত হইয়াছে। 

তথাপি ভাষাপরিচ্ছেদে বিশ্বনাথ সংক্ষেপে শরীর, ইন্জ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন 

প্রকার অনিত্যবায়ূর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু শরীরমধ্যে সঞ্চরণশীল প্রাণ- 
বায়ু এক হইলেও হৃদয়াদি নানাস্থানভেদে এবং মুখনির্গমনাদি নানাক্রিয়াভেদে 

নান! সংজ্ঞা বা নামে পরিচিত। অর্থাং হৃদয়স্থিত বাম প্রাণ, নিম্নগামী, বাস 
অপান, নাভিম্থিত বায়ু সমান, কণ্ঠদেশস্থিত বায়ু উদান ও সর্ধবশরীর সঞ্চারী 
বায়ু ব্যান নামে পরিচিত। 

আকাশ নিরপশ করিতেছেন--“আকাশ” ইত্যাদি গ্রন্থের ঘার। আকাশ, 

কাল ও দিক্ ইহারা এক একটি ব্যক্তি বলিয়! আকাশত্ব, কালত্ব ও দিকৃত্ব 

জাতি বলিয়। পরিগণিত হইল না। কিন্ত শব্দায়ত্ব আকাশত্ব বলিয়] কথিত। 

আকাশের শব্বাতিরিক্ত অন্য বিশেষ গুপ নাই এই বিষয়টি বা আশয়টি প্রকাশ 

করিবার নিমিতই “কারিকায়” “বৈশেষিক” এই পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে । 

শব্দই আকাশের বিশেষগুণ এই কথা বলায় শব্দ পৃথিব্যাদি-অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত' 

দ্রব্যাশ্রিত, যেহেতু অষ্টদ্রব্যে অনাশ্রিত হইয়! দ্রব্যাশ্রিত হইয়াছে ইত্যাকারক 

অনুমান প্রমাণও প্রদশিত হইল । যথ] শব্দ বিশেষগুণ, যেহেতু উহ বহিরিক্ঞিয়- 
চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ বিষয়ের অযোগ্য হইয়া বহিরিক্ড্রিয়-শ্রাবণপ্রত্যক্ষের যোগ্য- 

বিশেষগুণ-শব্ত্বজাতিমত্ব, যেমন অপাকজ অনুষ্ণাশীতম্পর্শ বায়ুর বিশেষগুণ। 

শব্দ দ্রব্য-_আকাশে সমবেত অর্থাং সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিমান, যেহেতু উহা 

আকাশের বিশেষগুণ, সংযোগের মত অর্থাৎ সংযোগগুণপদার্থ বলিয় যেমন 

পৃথিব্যা্দি দ্রব্য সমবেত হয়, সেইরূপ শব্দও গুণপদার্থ বলিয়! দ্রব্যে আকাশে 
সমবেত হয় এই অনুমানের দ্বার শব্দের সমবেতত্বসিদ্ধ হইলে পর শব্দ স্পর্শ- 

বিশিষ্ট দ্রব্যের অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও বাম্ুর বিশেষগুণ নহে, যেহেতু 
উহা_-শব অগ্নিসংযোগরূপ-অসমবায়িকারণ জন্য না হইয়া অথচ অকারণগুণ- 

পূর্ববক অর্থাৎ ্বাশ্রয়কারণগুণাজন্য হইয়া! প্রত্যক্ষ হয়, যেমন সুখাদি অগ্নি- 
সংযোগরূপ-অসমবায়িকারণাজন্য হইয়া অথচস্বাশ্রয়কারণগুণাজদ্য হইয় প্রত্যক্ষ 
হয় এই অনুমানের দ্বার শব পৃথিব্যাদিদ্রব্য চতুষটয়ের বিশেষগুণ হইল ন]। 

১১৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী, 



“অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বাভাবে সতি অকারণগুণপূর্ববকপ্রত্ক্ষত্বাং 
এই হেতুতে সত্যন্তদল ন' দিয়! কেবল বিশেষ্তাংশ “অকারণগুণপূর্ববক- 
প্রত্যক্ষত্বাং” অর্থাৎ স্বাশ্রয়কারণগুণাজন্যও প্রত্যক্ষ এইরূপ বলিলে ঘটাদির 
পাকজরূপে অতিব্যাপ্তি হয় । যেহেতু ঘটাদির পাকজরপ স্বাশ্রয়কারণগত-গুণ 
হইতে অনুংপন্ন হইয়। প্রত্যক্ষ হয়। এখন সত্যন্তদল নিবেশ করিলে উক্ত 
অতিব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু ঘটাদির পাকজরূপ, অগ্নিসংযোগরূপ-অসমবায়ি- 
কারণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় অগ্নিসংযোগরূপ-অসমবায়িকারণাজন্য হয় নাই 
বলিয়! লক্ষণসমন্বয় হইল না । পটরূপাদিতে ব্যাভিচার বা অতিব্যাপ্তিবারণের- 
নিমিত্ত “অকারণগুণপূর্ববক অর্থাৎ স্বাশ্রয়-কারণ-গুপাজন্য” এই অংশ বলিতে 
হইবে । কারণ পটরূপাি স্ব-পটরূপের আশ্রয় পট, তাহার কারণ তস্ত, 
তন্তরগুণরূপ, তস্তরূপ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় স্বাশ্রয়কারণগুণাজন্য ন] হওয়ায় 
অতিব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু “অকা!রণগুণপূর্ববক” এই অংশ পরিত্যাগ করিলে 
পটরূপাদি অগ্নিসংযোগরূপ-অসমবায়িকারণ হইতে উৎপন্ন হয় ন। বলিয়। 
অগ্নিসংযোগাসমবায়িকীরণাজন্যও প্রত্যক্ষ হইয়াছে । জলপরমাণ্র প্রভৃতিতে 
ব্যাভিচারবারণের জন্য উক্ত হেতুতে “প্রত্যক্ষ” এই অংশ নিবেশ করিতে 
হইয়াছে। যেহেতু পরমাণু প্রত্যক্ষ যোগ্যবস্ত নহে । শব্দ, দিক্, কাল ও মনের 
গুণ নয় যেহেতু শব্ব আকাশের বিশেষগুণ | যেমন রূপ, দিক্ কাল ও মনের 
গুণ নহে এই অনুমানের দ্বারা শব্দ, দিক্, কাল ও মনের গুণ নহে ইহা 

প্রমাণিত বা সিদ্ধ হইল । শব্দ আত্মার বিশেষগুণ নহে যেহেতু শব শ্রবণাত্মক 
বহিরিক্ড্িয়ের দ্বার! শ্রাবণপ্রত্যক্ষের যোগ্যবস্ত, যেমন রূপ আত্মার বিশেষগুণ 
নহে এই অনুমানের দ্বারা শব্দ আত্মার গুণ নহে ইহা? প্রমাণিত বা সিদ্ধ হইল । 
এইভাবে শব্দ পৃথিব্যা্দি আটটি দ্রব্যে অনাশ্রিতরূপে সিদ্ধ হইলে শব্াাশ্রয় নবম 
দ্রব্য আকাশ ব1 গগন সিদ্ধ হইল। 

যদি বল বামুর অবয়বসমূহে উৎপন্ন সৃল্ম শব্দ দ্বার! স্থল বাযুতে কারণগুণ- 

পূর্বক অর্থাৎ স্থাশ্রয়কারণগুণজন্য বা! কারণগত গুণের দ্বারা উৎপন্ন শকের 
উৎপত্তি হউকৃ। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ শব্দ অযাবদৃত্রব্যভাবী- 
গুণহেতু বায়ুর গুণ বলিয়! গণ্য হইতে পারে না। যাবদ্দ্রব্যভাবী শব্জের অর্থ-_ 

স্বাশ্রয়নাশজদ্-নাশপ্রতিযোগী । স্বপদের দ্বারা স্পর্শাদি আটটি গুণ, বেণাখ্য 

সংস্কার, সংখ্যা ও পরিমাণাদিগুণসমূহ গৃহীত হয়। এ সকল গুণের আশ্রয়- 
গ্কৃত ভ্রবোর নাশ হইলেই উক্ত গুণাবলীরও নাশ হইবে, সুতরাং এই নাশের 
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প্রতিযোগী হইল উক্ত গুণসমৃহ। অতএব উক্ত গুণসকল যাবদ্দ্রব্যভাবীগুণ 
শব্দের দ্বারা গৃহীত হয় । যে গুণ যাবদ্দ্রব্ভাবী নহে সেই গুণ অযাবদ্দ্রব্ভাবী 

বলিয়া! পরিগণিত বা! অভিহিত হয়। শব্দের আশ্রয়ভূত দ্রব্য আকাশ, এ 

আকাশ বিভব নিত্যদ্রব্য বলিয়া! উহার নাশ নাই। অতএব স্বাশ্রয়নাশজন্য 

প্রতিযোগীপদের দ্বার গৃহীত হয় না বলিয়া শব্দ অধাবদ্দ্রব্যভাবীগুণহেতু 
বাযুর বিশেষ গুণ বলিয়! পরিগণিত হয় না। বায়ুর গুণসমূহ হইল যাবদ্- 

দ্রব্যভাবী ॥ 8৪ ॥ 

হল্রিঘন্তু ননক্ভুী গন্ধ: অলন্য্যািব: | 

জল্মানা অনন্ধ: ক্কাজ্তী জ্বালালাগ্নীলল: ||| 

এখন গ্রন্থকার পঞ্চমদ্রব্য আকাশের বিষয় বলিতেছেন। পূর্ববকাবিকায় 

শব্দ আকাশের বিশেষগুণ ইহ1 কথিত হইয়াছে । অতএব শব্ধ নামক বিশেষ- 

গুণ যে দ্রব্যে থাকে, সেই ভ্রব্যই আকাশ বলিয়! অভিহিত হয় । কেবল 

শব্দাশ্রয়কে আকাশের লক্ষণ বলিয়। স্বীকার করিলে কাল ও দিকে আক।শ- 

লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু শব্ধ কালিক সম্বন্ধে কালে এবং দৈশিক 
সম্বন্ধে দিকে থাকে । শব্দ জন্যপদার্থ, এই নিমিত শব্দ কালে ও দিকে আশ্রিত 

হয়। কিন্তু শব্দগুণক আকাশ এপ্প বলিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না। 

যেহেতু শব্দ গুণরূপে সমবায় সম্বন্ধে আকাশে থাকে বলিয়। সমবায় সম্বন্ধে 

শব্ের আশ্রয় আকাশই হয়, কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে শর্খের আশ্রয় কাল বা 

দিক্ হয় না। অসাধারণ ধর্মই লক্ষণ বলিয়! পরিগণিত হয় এবং লক্ষণ লক্ষ্যে 

সর্ববদাঁই বর্তমান করে। যদি বল--শব্দগুণকত্ব আকাশের লক্ষণ বলিয়া স্বীকৃত 

হইলে মহাপ্রলয়কালে আকাশে শব্ধ থাকে না, কারণ মহাপ্রলয় সময়ে কোন 

পদার্থই উৎপন্ন হয় না বা কোন উৎপন্ন পদার্থ বিদ্যমনও করে না। স্ৃতরাং 

মহাপ্রলয়কালে আকাশে শবগুণকত্ব না থাকায় আকাশ লক্ষণের অব্যাপ্তি 

হয়। এরূপ বলিতে পার না। প্রতিযোশিব্যধিকরণাভাবাভাবত্বই আকাশের 

লক্ষণ। শব্দাভাবের প্রতিযোগী শব আকশে কোন সময়ে তো সমবায় সম্বন্ধে 

বৃত্বিমান্ হয়, এই নিমিত শব্ধাভাব আকাশে কখনও প্রতিযোগিব্যধিকরণা- 

ভাব বলিয়া স্বীকৃত হয় না, অতএব প্রতিযোগিব্যধিকরণ শব্দাভাবেয় অভাব 

আকাশে বা গগনে সকল সময়েই থাকে । অভাবের অভাব প্রতিযোগীস্বরূপ 

হয়। অতএব অব্যাপ্তি হয় না। আকাশে শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃতব, 

১১৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সংযোগ ও বিভাগ এই ছয়টি গুণ থাকে । এই গুণগুলির মধ্যে শব বিশেষগুণ 

আর সংখ্যাদি পাঁচটি সামান্যগুণ। আকাশের একত্বসংখ্যা, পরিমাণ ও 

একপৃথকৃত্ব এই তিনটি নিত্যগুণ আর অবশিষ্ট গুণসমূহ অনিত্যগুণ বলিয়। 
পরিগণিত । 

আকাশ বিভূ পদার্থ । বিভূ শবের অর্থ__ব্যাপক অর্থাৎ পরমমহং পরিমাণ- 
বিশিষ্ট। মৃূত্ত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকায় আকাশাদি দ্রব্য বিতু বা পরম- 

মহং পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হয় । শববগুণের সমবায়িকারণ আকাশ 

যদি সর্বত্র না! থাকিত, তাহ! হইলে সকল স্থানে শব উৎপন্ন হইতে পারিত 

না। এই কারণে আকাশ ব্যাপক পদার্থহেতু বিভূ বলিয়। গণ্য হইয়াছে । 
শব্দ জন্যগুণহেতু শব্দের সমবায়িকারণ আকাশ । আকাশনিষ্ঠসমবায়িকারণতার 
অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্তক অনুগত ধর্ম আকাশত্ব হইতে পারে না । কিন্তু শব্দ- 

সমবায্িকারণতাঁবচ্ছেদক বিশেষ পদার্থ । 

আকাশের ইন্দ্রিয় হইল শবগ্রাহক শ্রবণ বা শ্রোত্র। আকাশ এক হইলেও 

উপাধিভেদে- শ্রোত্রাকাশ, পট1ক।শ, ঘট।ক!শ ইত্যার্দিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে 

প্রতীত হয় । ] 

কাল এক হইলেও কালে আশ্রিত পদার্থের ক্রিয়ার জন্য কাল অতীত, 

বর্তমান ও ভবিষ্তং বলিয়া! কথিত হয়। কালের সহিত শরীরের সংযে!গ 

সমবায়িকারণ। সূর্য্যক্রিয়ার সহিত শরীরের সন্বন্ধজ্ঞান নিমিত্তকারণ। উক্ত 

সম্বন্ধ হইল স্বাশ্রয়সংযুক্তসংযোগ । স্বপদের দ্বার! সুষ্যক্রিয়া গৃহীত হয়, সৃষ্্য- 

ক্রিয়াসমবায়সন্বন্ধে সৃধ্যে থাকে, সৃধ্যের সহিত সংযুক্তকাল এবং কালের সহিত 
শরীরের সংযোগাত্মক সম্বন্ধ হয়। অতএব কাল এক হইলেও এখন পটা'দি 

আছে, পরে পটাদি থাকিবে, পূর্বেবে পটাদি ছিল এই সকল ব্যবহারে 

জন্মভাব পদার্থ পটাদির সহিত সূ্যক্রিয়ার সন্বন্ধনিমিত্ত বর্তমান ভবিষ্যৎ ও 
অতীতরূপে কাল প্রতীত হয়। 

ক্ষণ, মৃহূর্ত, প্রহর ও দিন প্রভৃতি ভেদ ব্যবহারের দ্বারাও কালের একত 

বিদ্বিত হয় না। এ সকল ভেদ ব্যবহার ওপাধিক। কাল জন্যভাবপদার্থ- 

সমুহের নিমিতকারণ এবং জগতের আশ্রয় বলিয়। প্রসিদ্ধ বা সকলের 
অভিমত । নিত্য ও অনিত্য উভয়বিধ বস্তই কালিক সম্বন্ধে জন্যপদার্থে ও 

মহ্াকালে থাকে । যেহেতু কাল সকল বস্তর আধার বা আশ্রক্নরূপে কথিত 

হইয়াছে এবং কাল সকল ভাবকাধ্যের প্রতি নিমিত্তকারণ ॥ ৪৫ ॥ 

গুত্যক্ষথণ্ড মূ ১১৪) 



লগ ব্য হাবীহহস নিনযতস ন্বানানাহিল্রিঘ হ্হায়লি-_হুল্িঘমিলি । লন্তু আন্কাহা 

জাঘজাইক জিন্তম্, গীত ভ্ুহননীবাহ লিছ', জখলান্ডাহা হআহিলিনভানাহ-_ হেঈলি । 
জা্ষাহা তন: ঘলণি ভাই: কণাহাচ্ুীমহাহ মিল গীলাবনক অন্লীতধ: | ক্যা 

দিকণযলি-অল্যালালিলি | লঙ্গ সদাথ হ্হাঘিত্ুমা__আবালালা্গয হলি। হুহানী' 

ঘহু হাহি সলীলি: জত্ঘনহিত্ৰল্হাহিক যা লিঘঘীকহীলি লনা জুয্ঘহিজ্ননভাহিলা 

ঘহাই': অ্বন্রল্তী আাক্যঃ, ঘ ন্ব ঘকন্ল্ন: অযীবাহি ল অঙজশ্র্ীনি ক্ষা্তহন অঃবল্ত- 

ঘতক্ক: কব । হুতখত্থ্ বাভযাসঘতত্রসীন অজ্যকূ ৮ 

পঞ্চমদ্রব্য আকাশের শরীর ও বিষয় না থাকায় গ্রন্থকার আকাশের 

ইক্জ্রিয়ের কথ বলিতেছেন বা দেখাঁইতেছেন-- ইন্দ্রিয় ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার] । 

আকাশ, এক ও বিভব পদার্থ বলিয়। স্বীকৃত ন। হইলে দেশান্তরে শব্দ প্রত্যক্ষের 

নিমিত শব্দাশ্রয়রূপে ভিন্ন ভিন্ন আকাশ কল্পন1 বা স্বীকার করিতে হয়। 

স্বতরাং বিভ্ব-ব্যাপক এক আকাশের দ্বারা যদি সর্বত্রই শব্দ প্রত্যক্ষ 
যোগ্য হয়, তাহ হইলে কর্ণ বিবরাবচ্ছিন্ন, বদনাবচ্ছিন্ন, ঘটাবচ্ছিন্ন, পটাবচ্ছিন্ন 

প্রভৃতি এইভাবে অনেক আকাশ কল্পনাজনিত গৌরবদোষ হয়। এইজন্য 

লাঘব বশতঃ আকাশ সাধক প্রমাণের দ্বারা এক আকাশ সিদ্ধ হইয়াছে । 

কিন্ত শ্রোত্র বা কর্ণ ইন্দ্রিয় শব্দের আশ্রয়, যেহেতু শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দের 
গ্রাহক, অতএব শ্রোঙজ পুরুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়! উচ্ভারা কীভাবে 
আকাশ বলিয়। স্বীকৃত ইইতে পারে ? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ 

আকাশ হইল এক, অনেক আকাশ স্বীকারে প্রমাণ বা প্রয়োজন নাই। একটি 

আকাশ স্বীকার ন। করিয়া! অনেক আকাশ স্বীকার করিলে অসঙ্গতিই হইবে । 

বক্তার বদনবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশ, এবং শ্রোতার কর্ণবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশ 

পরস্পর ভিন্ন বলিয় স্বীকৃত হইলে শব্দ শ্রবণের অনুপপতি হয় । গুণ কখনও 

নিজ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অপর আশ্রয়ভূতদ্রব্যে থাকিতে পারে না। 

যেমন এইঘটে আশ্রিত রূপ অন্থঘটে থাকিতে পারে না। অতএব বক্তার 

বদনবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশে সমবেত শব শ্রোতার শ্রবণগোচর কীভাবে সমুৎপন্ন 

হইতে পারে? কিন্ত এখন আকাশ এক বলিয়। স্বীকৃত হইলে উক্ত অনুপপতি 

হয়না । কারণ একই আকাশে উৎপত্তি পরম্পরাক্রমে শবের তরজ হইয়া 

শ্রোতার শ্রবণগোচর হইতে কোন অসুবিধা বা প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত হয় না। 

আকাশত্ব জাতি নহে, যেহেত্ব আকাশ একব্যক্তি বলিয়! একব্যক্তিমাত্রবৃতি 

ধর্ম জাতি বলিয় স্বীকৃত হয় না, অনেকাধিকরণে সমবেত ধর্ম জাতি বলিয়া 

১২০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলণ 



স্বীকৃত হয়। সত্তা ও ত্রব্যত্বজাতি আকাশে থাকে বলিয়া আকাশতব জাতি 

অস্বীকৃত হইলেও আকাশ জাতিহীন নহে । আকাশের ব্যাবর্তক ধর্ম হইল 

বিশেষ পদার্থ । আকাশ বিভুপদার্থ। বিভূ শব্দের অর্থ ব্যাপক অর্থাৎ পরম 
মহং পরিমাণবিশিষ্ট | যে দ্রব্য সকল মূর্ত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকে তাহাই 

ব্যাপক অর্থাং বিভু বা পরমমহং পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া! অভিহিত হয়। 
আকাশ যদি এক ও বিভূ বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্ববতই শব 

উৎপন্ন হয় তাহ! হইলে এ সকল স্থানেই আকাশের সত্তা অবশ্যই স্বীকার 

করিতে হইবে । এমন কোন স্থান পরিদৃষ্ট হয় না, যেখানে আকাশের অভাব 

পরিলক্ষিত হয়। শবের সমবায়িকারণ আকাশ যদি সর্বত্র না থাকে, তাহ! 

হইলে সর্বত্র শকোৎপন্নের অনুপপত্তি হয়; এইজন্য আকাশ বিভূ-ব্যাঁপক 

পদার্থ বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে । আকাশ জন্যদ্রব্য বলিয়! স্বীকৃত হইলে উহার 

পরমাণুও স্বীকার করিতে হইবে। পরমাণ হইতে উৎপন্ন দ্রব্য অথুপরিমাণ 
বিশিষ্ট বা মহং পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু পরমমহং পরিমাণবিশিহ্ 

হইতে পারে না। দ্বাণুক অণুপরিমাপবিশিষট, ভ্রসরেণু প্রভৃতি মহৎ পরিমাণ- 
বিশিষ্ট । আকাশ উক্ত উভয় প্রকার পরিমাপ হইতে ভিন্ন হওয়ায় আকাশ 

পরমাথুজন্য একথ]। বলিতে পারা যায় না। পরমাণু ব্যতীত কোন দ্রব্য উৎপন্ন 

হইতে পারে না, মবৃতরাং আকাশ অনুৎপন্ন দ্রব্য। অনুৎপন্ন ভাব পদার্থ মাত্রই 

অবিনাশী বা নিত্য । সুতরাং আকাশও নিত্য। আকাশ নিত্যদ্রব্য বলিয়। 
উন্থার কোন ভেদ প্রদশিত হয় নাই। 

বিভ্ুদ্রব্য কোন দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয় না, যেহেতু কারণীভূত দ্রব্যের 
পরিমাণ কাধ্যভূতদ্রব্যে উৎকৃষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন করে ইহাই নিয়ম । আকাশের 
পরিমাণ অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট পরিমাণ না থাকায় আকাশের পরিমাণ কোন 

পরিমাণের কারণ হয় না । অতএব ইহ দ্বার বুঝিতে হইবে যে আকাশ কোন 

দ্রব্যের জনক হয় না অর্থাৎ সমবায়িকারণ হয় না। আকাশের বিষয়ও হয় 

না। কিন্ত আকাশের ইন্দ্রিয়দপ ভেদ আছে। যদিও চক্ষরাদি ইন্দ্রিয় 

যেমন তেজঃ প্রভৃতি দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি শ্রবণেক্দ্রিয় সেইভাবে 

আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় না। কিন্ত আকাশই শ্রবণেক্দ্রিয়। “শ্রায়তে 

অনেন” এই বুযুংপতিবশতঃ যাহার ছার] শ্রবণ কর] হয় তাহাই শ্রবণেজ্তরিয় 

বলিয়া! অভিহিত হয় | শ্রবণেজ্িয়ের বারা শব, শবত্বাদিজাতি ও শব্বাভাব 

গৃহীত হয় । আমাদের কর্ণবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রবণেত্দ্রিয় । শ্রবণেক্ঞিয় 
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আকাশাত্মক, যেহেতু শ্রবণেত্দ্রিয় শবের আশ্রয় এই অনুমান প্রমাণের দ্বারা 

শ্রবণেন্দ্িয়ের আকাশাত্মকত সিদ্ধ হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় শের আশ্রয়, যেহেতু 

শ্রবণ শবের গ্রাহক এই অনুমান দ্বার! শ্রবণেন্দ্িয়ের শবাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হয়। 

এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_-আকাশ এক হইলেও কর্ণশঙ্কুলী প্রভৃতি 

উপাধিভেদে ভিন্ন বলিয়া! প্রতিভাত হয় কিন্তু বস্ততঃ আকাশ শ্রোত্রাক ব 

আকাশই শ্রবণেক্দ্রিয ইহ।ই ভাবার্থ। 

গ্রন্থকার কাল নিবপণ করিতেছেন-_“জন্ানাং” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । 

যষ্ঠ দ্রব্য হইল কাল। আকাশের মত কালও এক, বিভূও নিত্য। বর্তমান, 

অতীত, ভবিষ্যৎ, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ এরূপ ব্যবহার কাল দ্বারাই সমুৎপন্ন হয়। 
কাল জগতের আশ্রয় বা আধার এবং সকল কার্যোব নিমিত্তকাবণ। 

বিশ্বনাথ কালের সত্তাবিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন-_-“জগতামাশ্রয়” 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । কাল সমস্ত জগতের আধার ইত্যাকারক প্রতীতি 

দ্বারাই জগদাধারত্বরূপে কাল সিদ্ধ হয়। যদি বল উক্ত প্রতীতি দিগ্বিষয়িনী, 

উহ? কাল বিষয়নী নহে। এইজন্য বিশ্বনাথ কালসিদ্ধির নিমিত্ত প্রমাণাত্তর 

দেখ।ইতেছেন-_“ইদানীং ঘট” ইত্যাদি গ্রন্থদ্ব/রা। পরত্ব--জোষ্ঠত্ব, অপরত্ব-_ 

কনিষ্ঠত্ব কালের অনুমাঁপক বলিয়! ক।লিক পরত্ব এবং কালিক অপরত্ব বল! 

হয়। সেইরূপ পরত্ব- দুরত্ব, অপরত্ব--নিকটত্ব দিকেৰ অনুমাপক বলিয়া 
দৈশিক পরত্ব এবং দৈশিক অপরত্ব বল হয়। যে ব্যক্তি প্রথমে উৎপন্ন হয় 

তাহাকে জ্যেষ্ঠ বলে। আর যে ব্যক্তি তাহার পরে উৎপন্ন হয় তাহাকে 

তৎপূর্বেবাংপন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা কনিষ্ঠ বল' হয়। এইভাবে জ্যেষ্ঠে পরত্ব ও কনিষ্ঠ 
অপরত্ব বৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই পরত্ব ও অপরত্থ জন্যভাবপদার্থ। জন্যভাব- 

পদার্থের উৎপত্তিতে সমবায়িকারণ, অসমবাক়সিকারণ ও নিম্ত্িকারণ--এই 

তিন প্রকার কারণেরই অপেক্ষা করে। জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির শরীর পরত্বের এবং 

কনিষ্ঠ ব্যক্তির শরীর অপরত্বের সমবায্সিকারণ । কালের সহিত শরীরের 

ংযোগ অসমবায়িকারণ। অধিক ও অল্প সৃষ্যযক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধ 

জ্ঞান নিমিতকারণ । 

ইদানীং, তদানীং, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি 
ব্যবহার ব৷ প্রয়োগ সৃষ্যের ক্রিয়া বা! গতিকে লক্ষ্য করিয়৷ হইয়৷ থাকে । 

“রাম-জ্যেষ্ঠ” এরূপ বলিতে সূর্ধ্যের অধিক পরিমাণ গতি বা ক্রিয়া! বোধিত হয় 
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বা অধিক সূর্য্যক্রিয়!র সহিত শরীরের সম্বন্ধ বোধিত হয় । সেইরূপ “হরিকনিষ্ঠ” 

এরূপ বলিতে সৃর্য্ের অল্প পরিমাণ গতি ব৷ ক্রিয়া বোধিত হয় অথবা অন্লসৃষ্য- 

ক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধ বোধিত হয়। “ইদানীং ঘট” এখানে “এখন” 
এই কথা৷ বলিতে এতৎক্ষণ হইতে সুধ্যের কিয়ংপরিমাণ গতি বা ক্রিয়া! বোধিত 

হয়, এইরূপ সর্বত্রই সূর্যের গতি বা ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই তাদৃশ ব্যবহার ক 
প্রয়োগ হইয়। থাকে । এখন কালকে অস্বীকার করিলে কালের সহিত 
শরীরের বা ঘটাদির সংযোগ সন্বন্ধপ্ূপ অসমবায়িকারণের অনুপপত্তি হয় এবং 

পরত্বাপরত্বের নিমিত্ত কারণতার অনুৎপত্তি হয়। সৃষ্যক্রিয়ার সহিত শরীরের 
ব1 ঘটাদির সাক্ষাৎভাবে কোন সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় না। সূর্যের ক্রিয়। 
সমবায় সম্বন্ধে সৃষ্যে থাকে । সৃধ্যের ক্রিয়া শরীরে বা ঘটাদিতে সমবায় 
সম্বন্ধে বা সংযোগ সন্বন্ধেও থাকে না; যেহেতু কর্ম কদাপি কোন স্থানে 

সংযোগ স্ীন্ধে থাকে না। অথচ সূর্য্য ক্রিয়ার সহিত শরীর ও ঘটাদির একটি 

সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অগত্যা! সূষ্যক্রিয়ার সহিত ঘট শরীরা দির 
পরম্পর। সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে । সেই সম্বন্ধ হইল স্বাশ্রয় সংযুক্তসংযোগ | 

স্বপদের ছারা সূর্যযক্রিয়! গৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় সূর্য্য, সেই সৃধ্যের সহিত 
সংযুক্ত কাল, কালের সংযোগ শরীরে ও ঘটাদিতে আছে। এই পরম্পর। 

সন্বন্ধের ঘটকরূপে কালসিদ্ধ হয়। এবং পরত্বাপরত্বের প্রতি সৃষ্যক্রিয়ার 
জ্ঞান_কাল নিমিত্তকারণ হয়। এখন ঘট আছে, পূর্বে ঘট ছিল, পরে ঘট 
থাকিবে এই সকল ব্যবহারেও সৃষ্্যক্রিয়ার সহিত ঘটের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে 

হয়। কাল নিজস্বরূপে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি হয় না। এই জন্য 

পরম্পরাসন্বন্ধের ঘটকরূপে কালের সত্তা! অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় । কালে 
আশ্রিত পদার্থের-_সূষ্যের ক্রিয়া দ্বারা! কাল এরূপ হয়। কাল একই বা অখপ্ড 
অথচ এঁ সকল ক্রিয়ার জন্য কাল, বর্তমানাদিরূপে কথিত হয়। 

অথবা স্বসমবায়ি-সংযুক্ত-সংযোগি-সমবেতত্বসন্বন্ধে বা স্বসংষোগি-সংযুক্ত- 

তপনাশ্রিতত্বসন্বন্ধে সৃষ্যক্রিয়াতে শরীর-ঘটাদি থাকে । স্বপদের,দ্বারা শরীরাদি 

গৃহীত হয় । তৎসমবারী উহাদের অবয়ব; তৎসংযুক্ত কাল, তংসংযোগী সৃষ্য, 
তংসমবেত সৃর্য্ক্রিয়া, তংসমবেতত্ব সূর্যযক্রিয়াতে থাকে, এঁ সম্বন্ধে শরীরাদিও 
ূর্যযক্রিয়াতে থাকে । “সম্বন্ধ সত্বে সম্বন্ধি সত” এই নিয়ম বশতঃ। ছিতীয় 
কল্পে সপদের দ্বারা শরীরাদি গৃহীত হয়, তৎসংযোগী কাল, তৎসংযুক্ত তপন, 
তদাশ্রিতসূর্য্যক্রিয়, তদা শ্রিতত্ব দূর্য্যক্রিয়াতে থাকে । এ সম্বন্ধে শরীরাদিও সূর্য্য 
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ক্রিয়াতে থাকে । এইভাবে পরম্পর। সম্বন্ধের ঘটকরূপে কাল সিদ্ধ হইলে 
তাহার অর্থাং জগতের আশ্রয় বা আধার উৎপন্ন হইল ॥ ৪৫ ॥ 

নহানহনঘীনন: হ্গাহি: ভসাভ্বাঘিল: | 
বহাল্িকানিঘীষ্ন্ুক্কালিংআাবিয্ঘিল |1৮৫।। 

কাল, পরত্ব__জোষ্ঠত্ব ও অপরত্ব-_কনিষ্ঠত বুদ্ধির প্রতি কারণ-_নিমিত্ত 
কারণ। ক্ষণ, প্রহর, মৃহূর্ত, দিন ও মাস প্রভৃতি ভেদব্যবহার ওপাধিক, যেহেতু 
উক্ত ভেদ ব্যবহারের দ্বারাও কালের একত্ব বিদ্বিত বা ব্যাহত হয় না। কাশী 

হইতে মথুরা, প্রয়াগ অপেক্ষা দূর--পর, কাশী হইতে প্রয়াগ, মথুরা অপেক্ষা 
নিকট-_অপর । দিকের দ্বার! দূরত্ব ও নিকটত্ব ব্যবহারের উপপত্তি হয় বলিয়া 
ম্যায়বৈশেষিক ভাষায় দৈশিক পরত্-_দৃরত্ব দৈশিক অপরত্ব-_-নিকটত্ব বলা 
হয় । এই দৈশিক পরত্ব- দুরত্ব এবং দৈশিক অপরত্ব-_-নিকটত্ব বৃদ্ধিন্ন প্রতি দিক্ 
অসাধারণ কারণ। দিক্ এক, বিভূ ও নিত্য দ্রব্য বলিয়া কথিত চু ৪৬ ॥ 

সনাআল্বং ত্হাঁঘবি__নহানহতনলি ঘহকপানহ্াহিন্তত হভাঘাহ্ লিদির ক্কাত 

হব। ঘহহলাঘহহন্ববীহবলআাহিক্কাহআাভ্রঘীযাঞ্সঘী ভাঘনাহ্লিহিজি: ল্কান্তহন্ন জকতচ্যল 
হলি মান: | লত্তু চূক্ষজ্য ক্কান্তত্য ঘিজ্ী হাঅহিল-লাবব-্রমাহি-অনযমহী ল ব্সাহল 

আহ্- হাজাহিহিলি। স্কাক্তত্ত চন্ধী5দি ভদামিমভানূ হাাভিল্যতন্থাহনিনয: | শদাঘিভ্ত 

হত্রঅল্যত্িলাবসাবালাতভ্ভিন্প' জাল, নর্নযীবাতরভ্ভিন্ললিলাধী তরা নৃত্রঅযীয- 

লাহাতভ্নিল্লীলহভঘীবাসাবালানী তা ভীভেমীবালছিভল্ল কঙল লা । ল ন্ত্রীনহঅঘীব্া- 

নল্তং হাতাজ্যপন্থাহী ল হযাছিলি নাক্ষম্ | কক্মল্রিহক্ঘানি অঙতাহিলি। লহাসল্ী 

হাআাহিল্যলঙ্থাহী যত্মভিতি, লহা ছনধীলশীঘঘাহ্নীঘ হলি । হিলাহিভ্অন্থাহ্ভত্ত ললন্- 

হাতান্ুতহিলি। 
হিহা নিজণযলি- ভুরাক্তিক্ধলি । ভ্হততদনিন্তত্ব হহাক্ক ঘহত্লনঘহত্র মীতমূ। 

অহত্ু্বববোথাহ্ণ জীজহি্বীন্ন। হহাক্ষনহজানহন্রযীহকললাধিজ্ঞাহজর্ববীবাগঘলযা 
ভাঘনাইন্ডা হিজ্ু বিভুবীলি লাম: ॥৬৭॥। 

গ্রন্থকার কালসিদ্ধির নিমিত্ত প্রমাণাস্তর দেখাইতেছেন-_“পরাপরতৃ” 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । রাম চৈত্র অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ইহাই রামের জ্যেষ্ঠে পরত্ব- 
বুদ্ধি এবং চৈত্র রাম অপেক্ষা কনিষ্ঠ ইহাই চৈত্রের কনিষ্ঠে অপরত্ব বুদ্ধি। কাল 
এই পরত্ব ও অপরত্ব বুদ্ধির প্রতি অসাধারণ ব৷ নিমিত্ত কারণ । কালিক পরত্ব 

ও অপরত্ব অসমবায়িকারণ কালপিগুসংযোগজন্য যেহেতু উহার] ভাবকাধ্য। 

যেমন কপালদ্রয়সংযোগ ঘটের অসমবায়িকারণ এই অনুমানের দ্বার] পরত্ব 
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ও অপরত্বের অসমবায়িকারণরূপে কালপিগুসংযোগ সিদ্ধ হইল । সেই পরত্ব 
ও অপরত্বের অসমবায়িকারণীভূত কালপিগুসংযোগের আশ্রয়রূপে লাঘব- 

বশতঃ অতিরিক্ত হষ্ঠদ্রব্য কালই কল্পিত হয় ইহাই ভাবার্থ। 

যদি বল কালত্ব ধশ্ম পুরস্কারে কাল এক বা অখণ্ড বলিয়া স্বীকৃত ব1 সিদ্ধ হইলে 
ক্ষণ, দিন, মাস ও বংসর প্রভৃতি কালের ভেদ ব্যবহার কীরূপে সমৃৎপন্ন হইতে 

পারে ? অতএব উক্ত প্রকার কালের ভেদ না হউক? এরূপ শঙ্কা বা আপত্তির 

উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন--“ক্ষণাদি” ইত্যাদি গ্রস্থ। কাল এক বা অখণ্ড 

হইলেও উপাধিভেদবশতঃ ক্ষণ, মৃহূর্ত, প্রহর, দিন, মাস ও বর্ষ প্রভৃতি ব্যবহারের 

বিষয় হয় অর্থাৎ উক্ত ভেদ ব্যবহার দ্বারাও কালের একত্ব বিদ্বিত বা ব্যাহত হয় 

না| । এই সকল ভেদব্যবহার ওপাধিক। কিস্তু সেই উপাধি-_স্বজন্য-বিভাগপ্রাগ্- 

ভাবাবচ্ছিন্নকর্ম্ম অর্থাৎ সূর্য্য ক্রিয়াকে অবলম্বন বা লক্ষ্য করিয়াই ক্ষণ, দিন, 

মাস, বর্ষ প্রভৃতি ব্যবহারের বিষয় হয়। ক্রিয়া! বিভাগের কারণ, কারণের 

প্রাকৃসত্তা নিয়ম । অতএব ক্রিয়ারস্তের কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কার্ধ্য বিভাগ উৎপন্ন 

হয় না, স্বৃতরাং কাধ্যভূত এ বিভাগের প্রাগভাব আছে । সেই স্ব-(ক্রিয়)জন্য 

বিভাগের যে প্রাগভাব, সেই প্রাগভাবের অধিকরণীভূত কালই প্রথম ক্ষণ বা 

প্রথম উপাধি বলিয়! অভিহিত । পরে সেই বিভাগ উৎপন্ন হয়, সেই বিভাগ পূর্বব 

সংযোগনাশের কারণ, কারণের প্রাকৃসত্তানিয়মবশতঃ কিয়ৎক্ষণ বা কিছুকাল 

কারণীভূত বিভাগ ছিল, অথচ পূর্ববসংযোগনাশরূপ কাধ্য উৎপন্ন হয় নাই, সেই 
পূর্ববসংযোগাবচ্ছিন্নবিভাগ অর্থাং কাধ্যভূত পূর্ববসংযোগনাশের প্রাগ্ভাবই 

দ্বিতীয় ক্ষণ ব! দ্বিতীয় উপাধি বলিয়া কথিত হয়। পরে সেই পূর্বসংযোগ- 

নাশ উৎপন্ন হয়, পূর্ববসংযোগনাশ উত্তরসংযোগনাশোৎপত্তির প্রতি কারণ, 

কারণের প্রাকৃসত্৷ নিয়মবশতঃ কারণীভূত পূর্ববসংযোগনাশের পর কিয়ৎক্ষণ 
পর্য্ত্ত কাধ্যভূত উত্তরসংযোগ্ের অবর্তমানহেতু উত্তরসংযোগের প্রাগভাব 
স্বীকার করিতে হইবে, সেই উত্তর সংযোগের প্রাগভাবাধিকরণ কালই তৃতীয়- 

ক্ষণ বা তৃতীয় উপাধি বলিয়া গণ্য । পূর্ববসংযোগনাশের পরে উত্তরসংযোগ 

উৎপন্ন হয়, সেই উত্তরসংযোগ বিশিষ্ট ক্রিয়াই চতুর্থক্ষণ বা চতুর্থ উপাধি । 

যদি বল-_উত্তর সংযোগের পর ক্ষণাদি ব্যবহার না হউকৃ। এরূপ আপতি 

করিতে পার না। যেহেতু সেই উত্তরসংযোগ ক্রিয়ার নাশকালে অন্য ক্রিয়া 

বিদ্মমান আছে, সৃতরাং ক্রিয়াস্তর বা কর্মাস্তরকে অবলম্বন করিয়াই ক্ষণাদি 
কঞ্সিত ব। ব্যবহৃত হয় । যদিও মহাপ্রলয়ে ক্ষণাদি ব্যবহার হয় তথাপি যে 
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কালে প্রলয়ের উৎপত্তি হইবে, সেই প্রলয়কালে বর্তমান যে ধ্বংস, সেই ধ্বংসের 

যে যে পদার্থ প্রতিযোগী হয়, সেই সকল পদার্থ প্রতিযোগিকধ্বংসের 

অধিকরণীভূত সময়ই প্রলয়ক্ষণ বলিয়া অভিহিত । সেই সেই ক্ষণ সমৃহদ্ধারাই 
কিন্তু দিন, মাস, বওসর প্রভৃতি ব্যবহার হয় । 

বিশ্বনাথ দিক নিবপণ করিতেছেন-_“দুরাস্তিক” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার] । 

দূরত্ব ও অস্তিত্ব শবের অর্থ দৈশিক পরত্ব ও দৈশিক অপরত্ব বলিয়! বোধিত 

হয়। যেহেতু এই প্রকরণে পরত্বাপরত্বৃদ্ধি দিগ্বিষয়়িণী। সেই দৈশিক 
পরত্ব ও দৈশিক অপরত্ব বৃদ্ধির অসাধারণ কারণ দিকৃ্ই । দৈশিক পরত্ব ও 
দৈশিক অপরত্বের অসমবায়িকারণীভূত দিক্ পিগুসংযোগের আশ্রয়রূপে লা'ঘব- 
বশতঃ এক অখণ্ড বিভব ও নিত্য দিক্ সিদ্ধ হয় ইহাই ভাঁবার্থ ॥ ৪৬ ॥ 

ভক্বাঘিমবাইক্ষানি সান্তসািজ্ৰন্ববহামান্গু। 
লাহলীল্রিনাতঘিভালা হততা ভি অক কমূ ||৬৩|| 
হাহীহহস ল লবান্ত সুলীঘব ভলিল্লাং: | 

নাত ল্রিঘাজানুঘলারি খ ভমুলি: |1৬৫।। 
মলীগদি ল ঘা বালাভ্রলচ্ঘহা লহা মনল । 
ঘজমালজ্নাক্সনীওঘহী নিহীঘযৃততীযাল: 11৬২) 

সন্থতআভ্রনুমতীওঘ হযবাজ্রন আহঘি: | 
অনভ্াবজনাপ্সযীতস নলীলাঙ্গজ্য নীন্দহ: 114০) 

দিক এক হইলেও উপাধিভেদবশতঃ পূর্ববদিকৃ, পশ্চিমদিক্, উত্তরদিক্ ও 
ঈক্ষিণদিক্ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। বস্ততঃ উহা এক । দৈশিক 

স্বরূপসন্বন্ধে সকল মৃত্ত দ্রব্যই মহাদিকে থাকে । 

বিশ্বনাথ আত্ম! নিরূপণ করিতেছেন- আতেব্দ্রিয় ইত্যাদি গ্রন্থের ছারা । 

ভাষাপরিচ্ছেদ সম্মত নয়টি দ্রব্যের মধ্যে আত্মা হইল অফম দ্রব্য । জ্ঞানাধি- 

করণ আত্মা । আত্ম! দুই প্রকার _জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মার জ্ঞান 

অনিত্য, বহু ও প্রত্যক্ষ । পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য, এক ও প্রত্যক্ষ । জীবাত্ধা 

প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন, বিভ্তু ও নিত্য । পরমাত্মা, ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ ও এক। 
জীবাত্মার জ্ঞান, সুখ, হঃখ, ইচ্ছা, প্রযত্র, দ্বেষ, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার এইগুলি 
বিশেষগুণ। জ্ঞান, ইচ্ছ! ও প্রত ভিন্ন উক্ত অবশিষ গুণসমূহ পরমাত্মাতে 
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থাকে না। জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রষত পরমাত্মার বিশেষগুণ। বুদ্ধি প্রভৃতি ছয়টি, 

সংখ্যাদি পাঁচটি ভাবনাখ্য সংস্কার, ধর্ম ও অধর্থম এই চতুর্দশ জীবাত্মার 
সাধারণগুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছ] ও 

প্রযত্ত এই আটটি পরমাতআ্মার সাধারণগুণ। যাহার দ্বার! পদার্থের যথার্থ 

প্রত্যক্ষাত্মক অনুভব হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া কথিত। ইন্ট্রিয়ই 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ । ইন্দ্রিয় দুই প্রকার-_বহিরিক্দ্রিয় ও অন্তরিজ্রিয় । চক্ষৃঃ, কর্ণ, 

নাসিকা, রসনা ও ত্বক এই পাঁচটি বহিরিক্ত্রিয়। মনঃ অন্তরিক্তিয় । চক্ষুঃ ও 

তবগিন্দ্রিয় দ্বারা উদ্ভূত রূপবিশিষ্ট দ্রব্য গৃহীত হয়। কর্ণ, নাসিকা ও রসনা 

ইন্দ্রিয়ের দ্বার! দ্রব্য কদাপি গৃহীত হয় না। অন্তরিক্ত্রিয় মনের ছারা জ্ঞান, 

সখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, ছ্বেষ ও প্রযড় এই গুপসমূহ গৃহীত হয় বলিয়। জীবাত্মা এ 

সকল গুণের আশ্রয়বূপে মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। কিন্ত ঈশ্বর বা পরমাত্ম। 

মানস প্রত্যক্ষেরও অগোচর । 

আত্মা, চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি ইন্ড্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা অর্থাং পরম্পর] সম্বন্ধে 

চৈতন্সম্পাদক। যেহেতু করণ কর্তা ব্যতীত ব' ব্যতিরেকে ফলো'পধায়ক 

হয় না। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা পদার্থ প্রত্যক্ষ কর! হয়, কিন্তু ধিনি 
প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই আত্মা । অর্থাৎ “কার্যং কর্তৃজন্যং কার্যযত্বাং” কার্য 

কর্তা দ্বারা উৎপন্ন হয়। পর্ববত, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও সমুদ্র প্রভৃতি অনন্ত 
পদার্থবিশিষ্ট বিশাল বিশ্বের পরিচালক বা কর্তা যিনি, তিনি সপ্তপদার্থের 

সকলকারণজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, সকল কাধ্যবিষয়ক-ইচ্ছাময়, ও সকল কার্য সাধনে 

সর্ববশক্তিমান্ ॥ ৪৭ ॥ 

যদি বল শরীরই কর্তা এবং শরীরই প্রত্যক্ষ করে। এরূপ বলিতে 

পার না। কারণ শরীরের চৈতন্য বা শরীর কর্তা বলিয়া স্বীকৃত হয় না, 

যেহেতু মৃত শরীরে ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয় । অর্থাং শরীর আত্ম! বলিয়। 

স্বীকৃত হইলে হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রতঙ্গের নাশে শরীরের নাশ হওয়ায় 

আত্মারও বিনাশ স্বীকার করিতে হয় এবং বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বাদ্ধক্য- 
ভেদে শরীর ভিন্ন হওয়ায় আত্মাকেও ভিন্ন বলিয়] স্বীকার করিতে হয়। 

অথচ আত্ম! ভিন্ন বলিয়! স্বীকৃত হয় না, যেহেতু বাল্যের আত্মাও পরবর্তী 
অবস্থার আত্ম! অভিন্ন বলিয়। স্বীকৃত হয়। অন্যথা বাল্যে অনুভূত পদার্থের 
পরবর্তী অবস্থায় ন্মরণ কদাপি হইবে না। কারণ যে পূর্বেব অনুভব করে, 
পরবর্তীকালে তদ্বিধয়ক স্মৃতি তাহারই হয় এই ব্যাপ্তি অনস্বীকাধ্যযবস্ত, কিন্ত 
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শরীরকে আত্ম! বলিয়। স্বীকার করিলে উক্তব্যাপ্তি বা নিয়ম বিদ্লিত ব' 

ব্যাহত হয়। 

এইজন্য ইন্দ্রিয়কেও কর্তা বলিতে পার না ব! ইন্ত্িয়ের স্বাতন্ত্রাভীবে চৈতন্য 

পরিলক্ষিত হয় না। কারণ ইন্দ্রিয় নাশের পরও ততদিজ্তিয়ানুভূত স্মরণ 

হইয়। থাকে । ইন্দ্রিয় যদি কর্তা হইত, তাহ! হইলে ইন্দ্রিয় নাশের পর সেই 

সেই ইস্িয়ানুভূত বস্তর স্মৃতি হইত না। অতএব ইন্ড্রিয়কে কর্তা বা আত্মা 
বলিয় স্বীকার কর] যায় না ॥ ৪৮ ॥ 

মনও কর্তা নহে, যেহেতু মনকে কর্ত৷ বা আত্ম! বলিয়া স্বীকার করিলে 

মনকে জ্ঞানাদির আশ্রয় বলিয়াও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। পদার্থ- 

প্রত্যক্ষের প্রতি তদাশ্রয়-গত মহত্ব হইল কারণ। কিন্তু জ্ঞানাদির আশ্রয় ভূত 

হন অনু বলিয়। মনেতে মহত্ব নাই, স্বৃতরাং জ্ঞানাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 

আতা ধম্ম ও অধর্ের আশ্রয় । জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি যোগ্যবিশেষগুণের সম্বন্ধ- 

বশতঃ আত্মার প্রত্যক্ষ হয় ॥ ৪৯ ॥ 

যেমন রথের গতি দ্বারা রথের সারথি অনুমিত হয়, সেইরূপ চেষ্টা প্রভৃতি 

দ্বারা পরদেহে আত্মা অনুমিত হয়। আত্মা_জীবাত্মা অহঙ্কারের আশ্রয় 

বা বিষয় । আত্মা একমাত্র মানস প্রত্যক্ষের বিষয় । যে পরিমাণের আশ্রয়ভূত 

দ্রব্য সাবয়ব হয়, সেই পরিমাণ জন্যপদার্থ বলিয়া গণ্য হয়। পরম মহং- 

পরিমাণের আশ্রয়ভূত দ্রব্য--আতআা, আকাশ, কাল ও দিক্ ইহার! সাবয়ব 

নহে বলিয়া আত্মাদির পরিমাণ জন্তগুণ নয়। এই নিমিত্ত পরমমহং পরিমাণ 

নিতাগুণ, এই নিত্যগুণের আশ্রয়তৃত দ্রব্য আত্ম ও নিত্য, এক, বিভূ-_ব্যাপক 

বলিয়া পরিগপিত। আত্মাতে নিত্যগুণসমূহ সর্ববদ1 বর্তমান থাকিলেও আত্মার 

নিকটে অনভিব্যক্ত থাকে । কিন্তু বৈষয়িক সুখ দুঃখ-ভোগক্ষম শরীরের সহিত 

আত্যত্তিক সম্বন্ধ বিনষ্ট হইলে আত্মার নিকটে উহার! অভিব্যক্ত হয় ॥ ৫০ ॥ 

লন্বু যা জল হিক্ু, লা সান্বী-সলীভ্যাহি-ভ্যলহ্থাহ: কখসুঘঘবর হস আছ-_ 

ওদাঘিমহাহিনি । যন পুহনত্স ভহ্যনিহিবিজিন্থিলা আা হি, আা লল্জুহমংজ সানী । 

তৃনবুহ্যঘিহিজ্যশ্রহ্থিলা যা তিক ভা সর্লীন্বী। ঘ্ত যন, ভুত ভ্তনভতল্নিহ্থিলা ঘা হিন্দু 

ভীহীন্বী, লহ্ন্যন্বহ্থিনা শ্লান্বী। অণ্ননানন লনা ঈহভংল: ভিখিত হলি লিখলানূ। 

আব্মান নিকণযলি--আহল্িবনি | আল্নতপ্রজালিভন্তু ভ্তব্বাহি-ধননাধি- 

কাহ্ঞালানভউহ্কলঘা ভ্তিযলি । ইম্ইডদি ভা আলিহজ্তাঘ, জহ্চ্ঠাহিিন-চ্ঞাহআা- 

মাতাল্ন পভন্'জ্াত-নদলি:) লিজ কমকনঘীবযহ্ দয়ালহযমাননিতল হত্রতআা- 
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সযীঅন্কতলানূ। নই ত্ত ইম্বং ভা আলিলফিতিন সনালামালাল্। লন্ঘ হৃহানরত্যকলাঘলি:, 
স্বাননংঈন লিনঅনাহিত্তান্ত: | হল্ছিতাঘিঘালা-_ছন্রিবাআ হাীহহ্য ম্ঘ ঘহচ্ণত্যা 
্বীল্যন্র্ঘাত্ক:। যব্যঘি আহদলি “অন্ স্তত্ীন্স্ীত্বাবি” সহ্যহাতিমযতনভতে, 
নগাদি জিসলিঘল্ন লি সযনল হ্ত হা্বাহাহিলিল্লনু স্লীলিখান্বং হলি সলিনাহধিত্তু 
ন হানযবী হ্রল: সমাআন্নং হুহাঁঘনি_ন্কআদিলি। ভ্ুজাহাহীনা চিহাহিকব্আালা 
কীতিমললইআ দবত্ান্তুঘনার্ন হ্তেমূ, ঘৃত্ব ঘ্ঞ্বাহীনাঁ ফ্ানন্ধংআলালঘি দ্তীঘঘান 
কীহ্লল্নইআ লীঘঘহাল হতরলিহিজ: ভ্ক্লা জগ ৩) 

নন্ত হাহীহজ্বী কলমত অল আন্-_ছাবীহীলি। লন্ত ববলল্য হ্বানাহিন্মীজ 
স্তক্ডাননা ₹অল্লল ছু হুলহাহীহাতালনি লহ্মান কতা হালি: ? সাতামানল স্বালামানজত 
বিজ্বহিনি স্ক্স। হাবীহ্য দ্বীল্ধ নাভী শরিভীকিলঘ্য ক্ধবিই হলহঘানুঘঘন:, 
হারীহাতালভ্রঘলীঘন্বযাঘন্র ভন্ঘাহুতিলাহাহাভিতানু। ল ন্য দৃতরছাহীবীনুঘল্ললক্কাইআ 
ব্রিলীয়হারবীই অঁভক্কাহ্ শনুঘাত্বল হলি জাভঘল্ । অলল্নর্শভকাহ্কভ্ঘন বীহলানু। হর্থ 
হাহীব্হ্য দ্বীলল্ধী আতক্ষভ্য ব্বল্যনানি সন্থলিণভযানূ, হচ্তবাঘনলাহ্ালজ্য লত্ীত্তত্ান্, 
হ্থানীলিচ্োলল্রান্তনাতক্রাধানান। নন্দল ভু অল্লাল্ববান্তুনূরচ্ছবাঘনংঅহয 
লবালী' হদহআাইত সন্ভলি: । ল ন্ব অল্দাল্মবান্তদূললল্যহৃণি হদকর্ঘলালিলি ন্ান্যমূ, 
ভ্ীঘন্তানাতান। অঙ্গ ত্র অনাঘতযা জীবলাহচ্তেশীল্রীঘ্ক জগঘণী । হত্ত্ব ভংক্ষাহ- 
হ্যালাহিতিযা আংললীওলাহিত্রকিভ্তী অলাবিমালজ্য লাহাবম্সন্বানূ নিতঘক্ধ অজসললীলি 
লীভযম্। লন্ত শ্স্ান্থীনামন হ্বালাহিক সবি ভ্কতেতণ নু ন্বাকল্তু, নিহীঘি আখন্ষা- 

আালাহুল আহ _ লখাতরলিলি। লখাত্ন শতন্যনূ। ভঘঘাবী লাহী লি অধন্সিপ্ক- 

হাহীনাদল। ক্ষখাভস্থলি: ? দৃতর্' মগ আাহ্যানুক্কুলালা ন্বপ্মোদ ভনহঘা লহযানু, 
অন্তনলিন্তহলাতানব। অল্যনান্নু্কম অল্পীন ভ্নহ্আাকমনান্, অন্তুলন-হনংআামী: 
অআমানাঘিকহগন জ্ষান্ঘ-ক্কাতআামাত্রাহিলি নান: ৩৫) 

নত্ত ন্প্হাহীনা ভতল্যনাভল্তু, মনত নিব্যভ্য শ্লল্ঘ হযানু, আল শান 
ললীওথীলি । লবখা-_নন্ঈললমূ। হ্বানান্থীবি। লনভীভসৃতলানু সতযধী ব্ঘ লতলহয 

ইন্তআাল্দনঘি হ্বানগ্তত্রাহিবংবী লল্সতমহ্ান্ত্যঘলিহিব্ঘশ্ব: । খা ম্ব দনজীগহুজ 

লখাল্স' নহযবী। লত্তু অন্তত নিহানঈলাা । ল্য ভবল:সম্জাহাজনতন্বাভ্মীললহতমূ । 
ফ্বানস্তবাবিনত্র লঙখজান্কাহঘিহীন: ৷ লরভযাথি আলতাইন হাতিন্ধলদূ। দুল্ত-দৃত্ 
নিষ়্ালভঘাবীনহ-নিষ্বান-ইত্তুতানু স্তন্দ্ঘ্ংখাযানঘি আকমশিস্বালণাহা নিহাজাধীত, 

স্বযানহ্-লাবলা-নাবিল-তত্ন হু দূত্জনৃততলিষ্ালজ দিলবওক্কাহা আন্তুলবীলহ-দিঙ্বান 
অঙ্গাল্তআাজান্তদঘতি: হলংতো ইহিলিছিলন | লহঘ আবাহ্তিঘযক্কতে ঘঙ্মহাংজাঘলি:, 
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যন কিস্বিহ লিনতক্জনি নিলিবদনানিহহঃ, ভতস্ুলান'ঘ শিন্ববানলা ঘ-সঘল্লান্ন, ভ্বালভঘ 

অরধিমযততান । লহানী" নিহাচ্চাহা স্তিবৃবল্ললিহবুদর্ণীল হলি লনূ। ল, লঙঘা: সন্কাহাকশ্ী 

সনাজালানানূ, অন্যখা ঘত্রান্থীনালদি হ্রালক্বানতি: | লন্বচ্াণভিঃ লিষ্বালন্যলিবিক্ 

ত্তনীওমাত্রাহিলি নবায়ন । ঘতানহন্ুনুষলানংঘা কতদিত্তুদধাম্থ্যততালু। আন্ভাহলিহী 

ঘন্বাঘ নিগ্বানত্খীনি মলল। ন্ষিলঘলাক্কাহীগলিহিভ্বব নিষ্বালান্? লঙ্ছি অলাসাণী 

নিহ্বান-ভ্যনিহিঙ্ববীন, নালিহ্ন্যিব জহি শমৃত্বাভঃজনি লীন্তান্াহী5ঘ পীলাজাহ: ভানু, 

ঘত্রলীনিগ্বানহঘালিহীনানু। অণীন্ক্ধণী লীতকনাহ্িহ্ালঘ্ন হলি লন্ল। লীভতত্রা- 

হীনাঁ নরিছল্তানাঈন্ফফিনভলভ্রলালহানু, হলহখা নিহীঘাতণাহতহখত ভ্তুভনঘাহ্ততানু। ন 

তা লাবনা-অল্লল: ভহমললি । দানৃ-দ্ুদঘীংদি নাঅলাঘদ্াদ-সবক্লান্ । ল ন্বীাহানী” 

ঘাইযমানী লিযালক্ হুলি শ্রাহ্ছঘমূ। শ্রাঘনাযাঃ অক্ষলাভজমন্রান্। অজহফিনন 

ওন্দজিইন অঙ্গান হলি লীলল। বন্তুন্ণাহক্ফাালানু। ন্থিলাঈনীনূঘাহ্ক্ষকন ভঁতক্কাহালন্তআ- 

সঙ্গ: । হাতাকশিস্বানন্ত অলিহায়-ল্িহীঘ: ক্ষঞ্তঘল হলি বলল | লালালালান জ্ত্মনা- 

বাঁনাজ্্। হ্বীল হাতিক্-হাতীতন্তু ঘৃত শবলল্য সবস্তুতাদূ, বাত্নাহলিহাখ লালামান্বাম্ঘ। 
শরীজাহানদি অন্ক্কাহি-অলঘশালাঅলনমালাধ্ঘানলীঘনটী: জ্তুল্মল,নল্রান্ঞঞনলান। অন্তত 

বহি হাতিক্কনিহ্বান বীহআান্লিতজিকালমলাক্না, “অনিলাহী তা অইডআদাক্না” “আজ 
হাননলল্ল লকন্কা আহি” হৃবিহ্থলি িল্ন। লহ্ঘ অলিম্বতাবজ্মনভয হহালকআান, 

নিনিনযয হ্ানংন লালালালানূ, অনিথযকত্লহযাণি অলন্ুমলাহ্লী নিষ্কালাহিিলিল্লী 

নিত্য আংললি বিভঞন্। “অত বাল” দিলি লক্কাদত আৰ তত লীঘন্তুজ্যবী । গ্বানাহ্বান- 
স্তব্িতলাহিির্জানালাঁ ঈহ্বিতী ভ্তরহালীন্বংমক্:, অল্যথা নল্মলীহা-ভ্যনতঘান্ুরঘতীঃ। 

ঘীীশ্বহাহ্তীঘন্গীন্ন+ ভী5ঘি লহুমইিন লহীঘতর্থ সলিঘাত্যন্ হ্বীলি, অনীক 
আানল্যন অলিলজ্যনিলি হরি । অহ “ভত্ত্ আল্মাল: বনর্িলা” ছুলি গ্ুখব। 

নীহ্বহ্হাঘালস্বালনিন্বলালমহী আমবী হুজদি ল। বীহ্কঘ লিঅতবন লাহাঘকমনাল্, 

ঈব্নাহীডদি ভ্মজিন্রঘ ভশ্রাভঘতীন । ল ন্ম লিত্নমণি লহ্যর্তীলি ম্বাক্মনূ। লী 

নির্জন লল্কাঘি অত্যতবামান5দি অতযভবঞ্র্ন লহিলিবহ. লিতলামাতওনি ভ্যন্তি 

লযাংলন্তী লানিলি ভুবন্বতলাল। লিগয়াত্ালাবীডঘিকংআাকলক্কভ্লন অত্মততলিনিলু। 

হৃক্ষামাতী হবক্িতরঘাকদক্কী ভিতলিত্যঘ্্রত্যবাল্। সতীকমিক্কতম্গদি দৃখিনী-অভঘী 

লঘল্ৰ হলিখন্তুলয লকমিতঘভ্য অত্বঅনবিজ্রজানু। যী$দি লহার্নীলঈহ্সলিদাহ্ক্ষীনিহ:, 
ডি নিন ঃব্রতত্রাহিনা স্া্থ সনিঘাহ্যলি, অল্ণহাঘিঙ্বধ ঘুবীহ্থিবী5ঘ হাজা অন্ত 

হলিভনু। অত “নিংজল: হল আাকমন্ত্তী”লি স্যবী। ইগ্বটীগণি ন আানভ্তুত্বান্দা, 

কিন্ত্ত ঝান।যাগয:, “লিক্য বিস্বানলদালল্হ লম্কী "তাকী নিষ্জানঘইল হ্বানাসয ঘৃতীকি:। 
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“ঘা: শব: অত্নবিন্" সতআাত্ন্তবীঘ্থাঘ। জালল্ব্লিংযংাঘি আনন্হ্রহিত্যর্ব:। 
আহাআাহিহঘাল্দল্মখাধীগ্য সংঘ: । জন্মথা ভ্রিষ্নাঘত:ং। আলল্হী5ঘি 
সহ্বালান দন্ত বি, 'লাহা হাঘবান ভ্ততভীনন্থলীসমিলিজঘ। আভত্ত ভরা লফিলক্সালন্ী 
লন তত্ী আনল্হ্:, “অন্তত্ৰ”লিনি গনি: | ল শিহাব ভু ঘহইীনি স্তুধীনাধ হলি লন । 

মিভচ্ভকতঘলাঘল;, মকহআজিহীঘাহালহুমিতত্গ লবলরখাঁযাম্বসকত্য নিহীঘালু। “আলল্হ 

লঙ্কাণীনিত্যাহিত্ঘ্স হা ভঘচ্ততা্ীলি ভধীদ: | বিল সন্ভলি: র্সা, ঘুমত্ত 
দ্রচ্ষঘন্তাহানবল্নিষ্টন:, কিন্তু নন: | ন্বাহ্া-কাহঘাযাংমহানু কাত্লাহী অলি 
কলাম্ন্নযা লল্লাহীডঘি ন হ্সাহিক্যন্ধাত্াত লং, বুততি-নল শনল্যামিদালাল্যখা- 
স্তঘঘতঘা লন কঙনলমূ। ঘুল্তিহন্য সম্ভব: অহিঘামঃ| বল ন্তীতনদল্জ:ক্কহআলিংতু্ছদহী । 
অনুব্জাতংনাধ্যা ঘুষসভ্য অঘাহাদলহী" | হত্যা হবিল্রিয-সলাভিজ্কযা ঘহ্আিলিহীলি- 

সদা ঘতাহিনা অজ্যল্্: | ভুত কলী,কলামিনানী ভ্তুভী শনল্ঘালিলানহন্য ঈহাক্সহ্াল্। 

নদ ছর্দত্যদিলি লহহা: ভুবমীনহাবী বুঝ: হ্বভভন্ঘা বীন্সলিবিকন্বাহ্লাতিবন্ধী 
হণআজ্খন জুীঘবার: | ছুহনিলি নিমবমীনহাবা: ছল্রিযসআাভিকযা নহিআলিমহব্লা হিিজী 

নিন্বাাসিন্ববহঘআহবন মর্ভলিনা। কর্ণী্ঘলিলি ভযানাহাহাঃ। বীনাহাঙগঘনলী 
বুজি: । লল্দহিআমীন হ্বানন ঘ্ুতমহযালাহিন্ক: ঘ্বঃবল্থীহ্আভয লিলি 
স্ত্রী ঘভাভিঘ্তভযবী । স্বালঘবু ভব জৎভা-তম-সযল-ঘদঘিহ্দঅিঘি জু ইি। 

দ্ধমিঘালানাঘিদ্ঞহত্ৰীল স্ীবি: | লন্ম ভুতিহ্ঈননা নহিআমিতত্রাহিলি লবমঘাহমূ। 
ক্ষুঘত্জ্ঞমীযানানিত শ্বনল্মহযাদি ঘামালাঘিক্ষগ্যসর্তীব: লক্িননী লালাশাতাহ্ব। 
ননীত ক্ষটানীতি সলীলিহন্ববন্যাহী সন হলি বিন, ভৃত্ঘহীণি ক্ষি চ্ঘবী। আল্যখা 
নু্ত'নিতঘত মীহ্বাসানীনিকয অনুদতর্নলন্াহানজিঃ। নন্ত্ু অবিবলামা: সন্গুবং 
ভাতা জুজহন্ললতজমূ। জ্কাঙ্া-ক্ঞাংআঘীজ্ঞাহানদযাহিলি শল্ন। আবিজু:, 
জ্বর অল্যত নানামানানব। জীবহাাজল্মাহ্হানাহ্নাহিতরমূ। অলাইনহাভমমন্রান্নি 
₹ঘততল্ শন কি সঙ্কতযাহিক্কঘদন? ল ম্ব “সব: ছিঘলাঘানি মুগ: জহদাছি 
লহ: | অনস্কাহ্তিমৃক্তাংনা চ্চতহছলিলি লল্যব” হত্যদল নিবীঘ ছলি নান্যম্। 

সন্ভবিত্চ্তর মুখহনচ্জেন্য বিন্ভাহিঘি: জ্লহিষনত্যতয লব্্বকজান। নর্থ অলি 

জতাহনাতদান ঈনভন্ত্ব বং? হ্যাহিশ্িহ্বাধযাললা সকতীক্ুতীওযনুবিজ্তাহাহায হলি 
হান: | 

ঘল্নাঘচদগিয ছলি। আংবীত্যন্তত্যব | হাবীহ। নহ্াসবকর ই্াল্লবন্ুব- 
জমজ ইন্থাল্নই শীনান্ুমঘতীঃ | নিহীখলি। বীমবনিহীম্বুতত্য হ'নভ্তব্বাই: অচবউনা- 
₹দন: সত্ঘহাতর অকমঘলি, নত অল্যখা | আন্থ জান, আন্ত দ্কবানীকআাহিসিনীবি: ॥৬ৎ॥ 
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সন্থুতীলি। অযলাংন্দা ঘহইহা্কী সম্ভত্সাহিনা আন্ত্রনীযবী। সম্ভজিসে শচ্ভা। 

স্বানন্ভা-সঘলাহীনাঁ ইনডনালভমীকসাযততানু, শ্বচ্তাযাহ্ঘ সযল-বা্যতঘ্রানু, 

ক্বীচ্বা দঘলনানাংলান্তুদীযল ছলি শান: | অঙ চ্তোল্নলাহ-_হ্প্রলি । যম্দি বন্ধ 

নচভা ল অনি, লখাণি বন চম্পা আাহিখাতুদীব, থা শ্বীচ্তাংদবল কতা 

ঘহান্দান্তুদীঘতী হলি লাম: | অহ্স্কাভশিলি। অন্ুস্কাবীগন্থমিলি সংঘ: নংসাসঘীতিনঘ 

আলা, ন হাহীহাহ্তিলি। লন হলি। ললীমিল্নল্িঅঅন্মসংঘহ্যালিনঘঃ দানব- 

গত্যহালিনযহন্বকমখ.। কনাযবলানবীল্রিযাল্লহামীকযতআলু.॥4০।। 

যদি দিক্ একই বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে প্রাচী ও প্রতীচী ইত্যাদি 

ব্যবহার কীভাবে সমুৎপন্ন হইতে পারে ? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ 
বলিতেছেন_-“উপাধিভেদাং” ইত্যাদি গ্রস্থ। উপাধির ভেদবশতঃ অর্থাং 

প্রাচী__পূর্বব, প্রভীচী__পশ্চিম, উদীচী-_উত্তর, অবাচী-দক্ষিণ এইভাবে 

একদিক বিভক্ত বলিয়। প্রতিভাত হইলেও দিকের উক্তরূপে অনেকতবের 

ব্যবহার ওপাধিক বা উপচারিক বলিয়া! স্বীকৃত হয়। যে পুরুষের সম্বন্ধে ষে 
দিক্ উদয় পর্ববতের সন্নিহিত সেইদিক্ সেই পুরুষের সম্বন্ধে পূর্ববদিক্। এইরূপে 

ষে পুরুষের সম্বন্ধে যে দিক্ উদয় পর্ববতের ব্যবহিত দৃরস্থিত, সেই দিকৃ সেই 

পুরুষের সম্বন্ধে পশ্চিমদিক্। এবং যে দিক্ যে পুরুষের সম্বন্ধে স্বমেরু পর্ববতের 
সন্নিহিত, সেইদিক্ সেই পুরুষ সন্বদ্ধে উত্তর দিকৃ। এবং যে দিক্ যে পুরুষের 

সম্বন্ধে সুমের পর্বতের ব্যবহিত বা! দৃরস্থিত সেইদিকৃ সেই পুরুষের সম্বন্ধে 
দক্ষিণ দিক বলিয়! অভিহিত হয়। যেহেতু ভারত, ইলাবৃত, কিংপুরুষ প্রভৃতি 

সকল দেশেরই উত্তরদিকে স্বমেরু পর্ববত অবস্থিত এই নিয়মবশতঃ। 

বিশ্বনাথ আত্মা নিরূপণ করিতেছেন-__“আত্মেক্ডিয়াদ্যধিষ্ঠাত1” ইত্যাদি গ্রন্থের 

দ্বারা । সুখদুঃখাদির সমবায্িকারণতাবচ্ছেদকরূপে আত্মত্বজাতিসিদ্ধ হয়। 
ঈশ্বরে ফলোপধায়কত্বরূপকারণতা না থাকিলেও স্বরূপযোগ্যত] বা! কারণতা- 

বচ্ছেদকরূপবত্ব থাকে বলিয়া ঈশ্বরেও সেই আত্মত্বজাতি থাকিবেই। কিন্ত 

অদৃষ্টরূপকারণ না থাকায় ঈশ্বর নিত্য ও স্বরূপযোগ্য হইলেও ঈশ্বরে সুখ- 
দুঃখাদির উৎপতি হয় না। স্বরূপযোগ্যকারণীত্ত নিত)পদার্থের ফলের ব 
কাধ্যের অবশ্যস্তাবনিয়ম অর্থাৎ কোন না কোন সময়ে ফলোৎপতি হইতে 

পারে এই নিয়মে কোন অনুকৃলতর্ক পরিলক্ষিত হয় না। গ্রন্থকার এই বিষয়ে 
মতান্তর দেখাইতেছেন--“পরেতু” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। কিন্তু কেহ কেহ 
বলেন--ঈশ্বরে আত্মত্বজাতি বিদ্যমান করেই না, যেহেতু এবিষয়ে অর্থাং 
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ঈশ্বরবৃত্তি আত্মত্বজাতি বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। অতএব 

স্ুখহঃখাদির কারণতা না থাকায় ঈশ্বরে সৃখছঃখাদি উৎপন্ন হয় না। যদি 

ঈশ্বরে আত্মত্বজাতি না থাকে তাহ! হইলে ঈশ্বরের দশম দ্রব্যত্বের আপতি অর্থাৎ 

ঈশ্বর নবম দ্রব্যাতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত হউকৃ। এরূপ কথ বলিতে 

পার না। আত্মত্বশবের অর্থ হইল জ্ঞানবত্ব, জ্ঞানবত্বই আত্মার লক্ষণ বলিয়। 

স্বীকৃত হইলে উক্ত লক্ষণ আত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই সমন্বয়ছেতু দশম 

দ্রব্যের আপত্তি হয় না। ইহাই কোন কোন নৈয়ায্িকের অভিমত । 

“আতেক্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতা” ইতি। ইন্ত্রিয়সমূহের ও শরীরের পরম্পরা সম্বন্ধে 

চৈতন্যের সম্পাদক অর্থাং চৈতন্য বা জ্ঞান স্বজনকতা সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় থাকে এবং 

এবং স্বজনকতাবচ্ছেদকতা সম্বন্ধে শরীরে থাকে । 

যদিও আম্মাতে আমি সখী আমি ছুঃখী এরূপ প্রত্যক্ষবিষযয়তা আছে 

অর্থাং আত্মা “অহং সুখী অহং দুঃখী” ইত্যাকারক মণনস প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। 
তথাপি বিপ্রতিপন্ন পুরুষকে অর্থাৎ “আত্ম! শরীরাদি হইতে ভিন্ন” এই বিষয়ে 
সন্দিগ্ধ পুরুষকে, আত্ম! শরীরাদি হইতে ভিন্ন এবং অহং সুখী ইত্যাদি গ্রাতীতি 

শরীরাতিরিক্ত আত্মবিষয়িণী, কিন্ত এ প্রতীতি শরীরবিষক্ষিণী নহে এরূপ 

বোধিত হয় না বলিয়া প্রমাণান্তর দেখাইতেছেন--“করণ” মিত্যাদি গ্রন্থের 

ঘ্বারা। যেমন ছেদনকর্তা ব্যতীত ছেদন ক্রিয়ার করণ কুঠারাদি দ্বারা 
ছেদনকা্য উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ কর্তা ব্যতিরেকে জ্ঞানাদির করণ 

চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়ের দ্বার! দর্শনাঁদি-কার্য্য সমুংপন্ন হয় না এইজন্য অতিরিক্ত কর্তা 
কল্পিত বা স্বীকৃত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের করণত্ব সিদ্ধ হইলে সেই চক্ষুরাঁদি 
ইন্্রিয়াত্মক করণ হেতুদ্বার। যে কর্তা অনুমিত হয় (করণং হি সকর্তৃকং ) সেই 
কর্তা নবমদ্রব্য আত্মা বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪৭ ॥ 

দেহবাদী চার্বাক বলেন-_-শরীরই আত্মা হউকৃ। এই আপত্তি নিরাসের 

জণ্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_-“শরীরধ্য ন চৈতন্যং” ইত্যাদি গ্রন্থ । শরীর যদি 

চৈতন্বতের আশ্রয় হইত, তাহ! হইলে ম্বৃত শরীরেও চৈতন্যের উপলদ্ধি বা প্রতাক্ষ 

হইত । কিন্তু মৃত শরীরে চৈতন্ত পরিলক্ষিত হয় না। এইজন্য শরীর কর্তা 

বলিয়! স্বীকৃত হয় না । দেহবাদী চার্ধবাক পুনঃ বলিতেছেন-_ চৈতন্য শকের অর্থ 
জ্ঞানাদি। তোমার মতে-_নৈয়ায়িক মতে যেমন মুক্তজীবাত্মাসমূহের 
জ্ঞানাদি থাকে না। আমার মতে সেইরূপ ম্বতশরীরসমূহেরও জ্ঞানাদির 

অভাবে ক্ষতি কি? উভয় মতেই গ্রাণের অভাববশতঃ জ্ঞানাদির অভাব 
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পরিদৃষ্ট হয়। সৃতরাং জ্ঞানাধিকরণতা৷ যেমন মুক্তজীবাত্মাতে থাকে না, 
সেইরূপ ম্বতশরীরেও জ্ঞানাধিকরণতা থাকে না। অতএব শরীরই আত্ম! 

বলিয়া গণ্য হউকৃ। চার্বাকের আশয়-_আত্মার সহিত জ্ঞানাদির ব1 

চৈতন্যের নিপ্নত সম্বন্ধ নাই। নৈয়ায়িকগণ মৃক্তজীবাত্মার চৈতন্য স্বীকার 

করেন ন1। সবৃতরাং “ম্বতশরীরে চৈতন্তাভাব" ইত্যাকারকজ্ঞান “শরীর আত্ম” 
এই জ্ঞানের বাধক বা প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। এই দেহাত্মবাদীর 

অভিমত নিরাস করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন--“ন” ইত্যাদি গ্রন্থ । 

এরূপ বলিতে পারা যায় ন। শবীরের চৈতন্ট বা জ্ঞানাধিকরণতা স্বীকার 

করিলে বাল্যকালে অনুভূত বস্তর বা্ধক)কালে ম্মরণের অনুপপত্তি হয়, যেহেতু 

অবয়বসকলের প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি ও হ্রাস নিবন্ধন পুর্ববশরীর বিনষ্ট ও পরশরীর 

উৎপন্ন হয় বলিয়। বাল্যকালীন শরীর হইতে বৃদ্ধকালীন শরীর পৃথক্। অতএব 

বাল্যকালে অনুভ্ভত বা পরিদ্ৃষ্ট বস্তর বার্ধক্যকালে স্মরণ হয় না। শরীর 

আত্ম বলিয়া! স্বীকৃত হইলে এ দেহাত্ম আম্বত্যু এক ও অবিকল ইহাও অবশ্যই 

স্বীকার করিতে হইবে । বাল্য-কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্যভেদে শরীর ভিন্ন হয় । 

বাল্যের শরীরকে যৌবনে বা বার্ধক্যে অপরিচিত বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত 
বাল্যের আত্মাও পৰবর্ভী অবস্থার আত্মাকে এক ব। অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করাই 
সঙ্গত। অন্যথা বাল্যকালে অনুভূত পদার্থের পরবর্তী অবস্থায় স্মরণ কদাপি 
হইবে না। যে পৃর্বেব অনুভব করে, সেই পরবর্তীকালে স্মরণ করে এই নিয়মই 
অনম্বীকাধ্য বস্ত । শরীরকে আত্মা বলিয়। স্বীকার করিলে উক্ত নিয়ম ব্যাহত 

হয়। বাল্যযৌবনাদিঅবস্থার নাশ হইলে যেমন শরীরের নাশ হয়॥ 

হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্ঙ্গের নাশেও সেইরূপ শরীরের নাশ হয় । আত্মাকে শরীর 

বলিলে অর্থাং দেহাত্ম স্বীকার করিলে শরীর বিনষ্ট হওয়ায় আত্মারও বিনাশ 

স্বীকার করিতে হইবে । অথচ বস্ততঃ আত্মা হইল অবিনাশী। অতএব 

শরীরকে আত্মা বলিয়া কোনবপে স্বীকার করিতে পার না। যদি 

বল বাল্যকালে শরীরে উৎপন্ন সংস্কার যৌবনাদিকালে শরীরে সংস্কার 

উৎপন্ন করে। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু অনেক সংস্কারব্যক্তি 

কল্পনায় গৌরব দোষ হয়। এবং এইভাবে শরীরের চৈতন্য স্বীকার করিলে 
জাতমাত্র শিশুর স্তগ্কপানে প্রবৃত্তির অনুৎপত্তি হয়। যেহেতু প্রবৃতির প্রতি 

ইইউসাধনতাজ্ঞান কারণ । কিন্তু তখন সেই কার্ধ্যতৃত স্তপ্তপানের প্রবৃ তির 
অব্যবহিত পূর্ববকালে কারণীডূত ই্উসাধনত। জ্ঞানের স্মরণকর্তা বিদ্যমান নাই । 

১৩৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



যেহেতু জাতমাত্রশিশু তংপূর্বের স্তন্তপান না করায় স্তস্তপান মদিষটসাধন 

ইত্যকারকজ্ঞান নবজ।ত বালকের উৎপন্ন হয় নাই। 

কিন্ত আমার--গ্রস্থকার বিশ্বনাথের মতে-_সে সময়ে জন্মান্তরের কারপী- 

ভুত-অনুভূত-ইষ্টসাধনতার স্মরণাত্মক জ্ঞান হইতেই জাতমাত্র শিশুর স্তগ্তপানে 
প্রবৃতি উৎপন্ন হয় । যদি বল নবজাত শিশুর জন্মাত্তরীয় অনুভূত-ই্টসাধনতা- 

তিরিক্ত বস্তরও ম্মরণাত্মকজ্ঞানের উৎপত্তি হউকৃ। এরূপ কথা বলিতে পার 

না। যেহেতু স্মৃতির প্রতি সংস্কার কারণ, সাঘৃশ্যজ্ঞান সংস্কারের উদ্বোধক। 

কিন্ত এখানে জাতমাত্র শিশুর জন্মাস্তরের অনুভূত-সংস্কারের উদ্্বোধক- 

সাদৃশ্যাত্ক জ্ঞান না থাকায় উক্ত বস্তুর ম্মরণাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় ন।। কিন্তু 

এখানে স্তন্তপান প্রবৃত্তিকালে জীবনাদৃষ অর্থাং যে অদৃষ্ট দ্বারা শিশু 

জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই অদৃষ্টই উক্ত সংস্ক'রের উদ্্বোধকরূপে কল্লিত হয় । 

এবং উক্ত সংস্কার হইতে নবজাত শিশুর জন্মান্তরীয়-অনৃভূত-“সুন্যপানং 

অদিষ্টসাধনং” ইত্যাকারক ইফ্টসাধনতাজ্ঞানের স্মরণ হয়, এবং উহা! হইতে 

জাতমাত্র শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। এইভাবে সংস্কারের অনাদিত্ব 

সিদ্ধ হইলে সংস্কারের আশ্রয় আত্মারও অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়, অনাদি ভাবপদার্থ 

অবিনাশীহেতু আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় ইহাই বৃঝিতে হইবে । 

যদি বল চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়সমূহ জ্ঞানাদির প্রতি করণ ও কর্তা হউক্, আর 
করণ ও কর্তার সামানাধিকরণ্য নাই এতাদৃশ সাধক কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত 

হয় না। এই আশঙ্কা! বারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“তথাত্ব” ইত্যাদি 

গ্রন্থ । তথাত্ব শবের অর্থ ইন্ড্রিয়ের চৈতন্য । ইন্দ্রিয়সমূহকে ব1 প্রত্যেকটি 

ইন্দ্রিয়কে আত্ম! বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেহেতু পূর্বে যে চক্ষুরাদি 
ইত্ড্রিয় যে পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, দৈবাও সেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইলেও 
সেই পদার্থের স্মরণ হয়। এখন যদি চক্ষর।দি ইন্দ্রিয়কে আত্মা ব৷ দ্রষ্টা 

বলিয় স্বীকার কর, তাহ! হইলে চক্ষুরাদির বিনাশে প্রাকৃদৃষ্ট বস্তর স্মরণ 
কীরূপে সমৃৎপন্ন সম্ভব হইতে পারে ঃ যেহেতু এক ব্যক্তির দৃষ্ট বা অনুভূত 
পদার্থের স্মরণ অন্যব্যক্তি হইতে সমৃংপন্ন হয় না ইহাই নিয়ম । অতএব তখন 
অনুভূত কর্তা চক্ষুরিজ্র্িয়ের অভাববশতঃ পূর্বের চক্ষুঃ কর্তৃক দৃৃষ্ট বা! অনুভূত 
বিষয়ের স্মরণ হয় না। কারণ অনুভব ও স্মরণের সামানাধিকরপ্যক্ূপেই 

অর্থাৎ একাধিকরণবৃতিতারূপে কার্য্য-কারণভাব হয় অর্থাং স্মরণ সমবায়সন্বদ্ধে 
যেস্থানে থাকে, অনুভবও সমবায় সম্বন্ধে সেই স্থানে থাকিয়াই স্মৃতির প্রতি 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৩৫ 



কারণ হয় বলিয়া একের অনুস্থত বিষয়ের স্মরণ অন্যের হইতে পারে না। 
ইহাই উক্ত গ্রস্থের ভাবার্থ। 

ইন্জ্িয় আত্মা বা কর্তা বলিয়া স্বীকৃত হইলে জ্ঞান, মূখ ও দুঃখ প্রভৃতি গুণ 

সমূহকে ইন্্রিয়াশ্রিত বলিয়] স্বীকার করিতে হইবে । যে ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয়, 
তাহার গুণ সমূহ ও অতীন্দ্রিয় বলিয়া! পরিগণিত হইবে । অতএব শরীর বা 

ইন্ত্িয়, আত্মা বা কর্তা বলিয়া! কদাপি স্বীকৃত হইতে পারে না। এই বিষয়ে 
গভীর বা নিবিভ ভাবে চিত্ত করিলে আরও অনেক বস্ত বুদ্ধিতে ভাসমান 

হইবে। 

যদি বল শরীর বা চক্ষরাদিইক্ড্রিয়সমূহ, আত্মা বা কর্তা রূপে স্বীকৃত ন। 

হউক্, কিন্তু নিত্য ও চেতনপদার্থ মন, কর্তা বা আত্মা বলিয়' স্বীকৃত হউক্। 

এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“মনোহপি ন তথ1” ইত্যাদি 

গ্রন্থ । মনকেও চেতনপদার্থরূপে আত্মা বা কর্তা বলিতে পারা যায় না। 

যেহেতু প্রত্যক্ষের প্রতি মহত হইল কারণ, এবং মন হইল অণুপদার্থ। অতএব 

মনকে জ্ঞানাদির অধিকরণ আত্ম] বলিয়! স্বীকার করিলে মনেতে জ্ঞান, সখ ও 
দৃঃখাদির প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয় । যেহেতু মন অণুপরিমাপ। অণুপরিমাঁপ- 

বিশিষ্ট দ্রব্য অতীন্ত্রিয় বলিয়া তদ্বৃত্তিগুণও অতীন্দ্রিয় হয় । অথচ জ্ঞান সখ 
হৃঃখাদির প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া! উক্তগুণসমূহ অতীন্ত্রিয় নহে । গ্রন্থকার মনের 

অণুত্ববিষয় পরে সবিশদ বলিবেন। 

বিশ্বনাথ বিজ্ঞানবাদীর মত নিরাস করিবার জন্য পুর্ববপক্ষরূপে উক্ত মত 

উপস্থাপিত করিতেছেন--“ননু” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । যদি বল বিজ্ঞান-_ 

ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞানই আত্ম! বঙ্গিয়৷ গণ্য হউকৃ। যেহেতু উহা স্বতঃগ্রকাশ 

স্বরূপ ও চেতন পদার্থ । বিজ্ঞান দুই প্রকার-_প্রবৃতিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান। 

ইহ! ঘট, ইহ1 পট ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞানের নাম প্রবৃতিবিজ্ঞান। আরষে 

জ্ঞানের দ্বার। প্রতিনিয়ত স্বসত্তার অনুভব হুয় তাহাকে আলয়বিজ্ঞান বলে। 

কিন্ত জ্ঞান সুখাদি সেই আলয্মবিজ্ঞানেরই আকার বিশেষ । সেই আলয়- 

বিজ্ঞান ও ভাব-_অর্থক্রিয়াকারী বলিয়। ক্ষণিক-_ছিতীয় ক্ষণে বিনাশী (যংসং 

তং ক্ষণিকম্)। 

পূর্ববপূর্বব বিজ্ঞান উত্তর উত্তর বিজ্ঞানের হেতু বলিয়া! সৃষুপ্তি অবস্থাতেও 
আলয়বিজ্ঞান ধারার বিরাম বা বিশ্রাম হয় না। যেমন একবস্ত্রে অবস্থিত 

কতৃরীগন্ধ বন্তরান্তরে সংক্রমিত হইয়। অনুভূত হয়, সেইরূপ পূর্ববপূর্বব বিজ্ঞান 

১৩৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হইতে সমৃৎপন্ন সংস্কারসমূহ উত্তর উত্তর বিজ্ঞানে সংক্রমিত হয় বলিয়। 
স্মরপাদির উৎপতি হয় । অন্যথ। বিজ্ঞান ক্ষণিক বলিয়া! বিজ্ঞান জন্য সংস্কার 

ও ক্ষণিকহেতু কালাস্তরে স্মরপাদির অনুপপত্তি হইত। এরূপ বলিতে পার 

ন1। কারণ সমস্ত জগৎ ষে বিজ্ঞানের বিষয়, সেই সর্বব বিষয়ক ক্ষণিক আলয়- 

বিজ্ঞান আত্ম! এই কথা যদি বল, তাহ। হইলে সেই ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞানাত্ার 

সব্বজ্ঞত্র আপত্তি । আর যদি বল কোন একটি পদার্থ ব1 বস্ত সেই বিজ্ঞানের 

বিষয়, তাহ! হইলে কোন্ পদার্থ বিষয়ক ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞান আত্মা, আর 

কোন্ পদার্থ বিষয়ক ক্ষণিক আ'লয়বিজ্ঞান আত্মা নহে, ইহার সাধক কোন 

প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এবং জ্ঞ/নমাত্রই সবিষয়ক হয় বলিয়। সবিষয়ক 

বিজ্ঞানকে আত্ম! বলিয়া স্বীকার করিলে সুযুপ্তিকালেও আত্মার প্রকাশ হেতু 

বিষয় প্রকাশের আপত্তি হইয়] উঠিবে । 

যদি বল সুযুপ্তিকালে বিজ্ঞানধারার কোন আকার থাকে না, অর্থাং 
নির্বিষয়ক আলয়বিজ্ঞান আত্মা । এরূপ বলিতে পার না। কারণ নির্বিবিযয়ক 
আলয়বিজ্ঞানের জ্ঞানত্ববিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না অর্থাং সুযুপ্তি 
কালে জ্ঞানসম্ভতিকে নিধ্বিষয় বলিয়া স্বীকার করিলে উহা যে জ্ঞান সে বিষয়ে 
প্রমাণাভাবের আপত্তি হয়, যেহেতু জ্ঞান বিষয়হীন হয় না। অন্যথা অর্থাং 

প্রমাণ ব্যতীত নিবি্বিষয়ক বিজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়! স্বীকার করিলে ঘটাদিদ্রব্য 

ও জ্ঞান এরূপ আপত্তি হইবে। যদি বল উক্ত আপত্তি আমার ইস্ট বস্ত, 

যেহেতু আমার মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তই নাই, স্বতরাং ঘটাদিদ্রব্ 
হইল জ্ঞান বস্তু । এরূপ উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে । যেহেতু ঘটপটাদি দ্রব্য হইল 

অনুভবের বা জ্ঞানের বিষয় একথা অস্বীকার করা যায় না। যদি বল অনুভূয়- 
মান ঘটপটাদি দ্রব্কে বিজ্ঞানেরই আকারবিশেষ বলিয়। স্বীকার করিব। 

এইরূপ উক্তি অযুক্তি। যেহেতু উক্ত আকার বিশেষটি কি বিজ্ঞান হইতে 

অতিরিক্ত? না অনতিরিক্ত ? যদি আকার বিশেষকে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বলিয়। 

স্বীকার কর তাহা হইলে বিজ্ঞানভিন্ন বস্তু সিদ্ধ বা স্বীকৃত হইল। আর যদি 

আকার বিশেষকে বিজ্ঞানানতিরিক্ত পদার্থ বলিয় স্বীকার কর, তাহা হইলে 

সমৃহালম্বনজ্ঞানস্থলে অর্থাৎ নীলঘট, পীতঘট প্রভৃতি অনেক বিষয়ক জ্ঞানস্থলে 
নীলাকারও পীতাকার হউকৃ। কারণ স্বরূপতঃ বিজ্ঞানের কোন ভেদ না 

থাকায় উক্ত বমৃহালম্বন বিজ্ঞান এক | যেমন নীলাকারাত্মক বিজ্ঞান হইতে 

পীতাকার অভিন্ন, সেইদূপ পীতাকারাত্মক বিজ্ঞান হইতে নীলাকার অভিন্ন, 
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স্ৃতরাং নীলঘট ও পীতঘট ইহার। অভিন্ন । যদি বল অপোহরপ অর্থাং 

অপোহ--তদ্ভিন্ন-_নীলপীতাদিভিন্ন বন্ত হইতে ব্যাবর্ডক যে নীলত্বপীতত্বাি 

ধর্ম, নীলাকার ও পীতাকার এই বিজ্ঞান অভিন্নই বটে কিন্তু উক্ত নীলত্ব ও পীতত্ব 

এই ধর্মতুইটির মধ্যে পরস্পর ভেদ থাকায় নীলাকার ও পীতাকারের ভেদ 

গ্রতীত বা প্রতিভাত হয়। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু নীলত্ব- 

পীতহ্াদি পরস্পরবিরুদ্ধধর্মের এক ধর্্সীতে বা একাধিকরণে সমাবেশ হইতে 
পারে না। যদি নীলত্ব-পীতত্বাদি বিরুদ্ধধর্ধের একাধিকরণে সমাবেশ স্বীকার 

কর, তাহ? হইলে বিরোধ নির্ধারণ বা নিশ্চয় করা একান্ত হুষ্কর হইয়া 

উঠিবে। 

পূর্বব-পূর্বব বিজ্ঞানের সংস্কার উত্তরোত্তরবিজ্ঞানে সংক্রমিত হয় এই মতকে 

দুষিবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“ন কা” ইত্যাদি গ্রন্থ । বাসনাসংক্রম সম্ভব 

নহে। অর্থাৎ পৃবর্ব-পৃরর্ধ বিজ্ঞানে বা একবিজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন সংস্কারের 
উত্তরোতর বিজ্ঞানে অথবা অন্যবিজ্ঞানে সংক্রম সম্ভব নহে। একের অনুভুতি 
বিষয়ের স্মরণ অপর ব্যক্তির হইতে পারে না, যেহেতু অনুভব ও স্মরণের 
সামানাধিকরপ্যরূপেই-কাধ্য-কারপভাব পূর্বেই কথিত হইয়াছে । এখন 

বৈয়াধিকরণ্যরূপে কার্য-কারণভাব স্বীকারে গ্রন্থকার দোষ দেখাইতেছেন-_ 

“মাতৃ-পৃত্রয়োঃ” ইত্যাদি গ্রন্থের ্ধার। একবিজ্ঞান হইতে সম্পন্ন সংস্কারের 

অন্য বিজ্ঞানে সংক্রম সম্ভব হইলে মাতার বাসনা গর্ভস্থপুত্রে সংক্রমিত হইতে 

পারিত অর্থাং মাতার অনুভূত বিষয়ের ম্মরণ গর্ভস্থিত শিশুর হইতে পারিত । 

যদি বল উপাদান-উপাদেয়ভাব ব!। কাধ্য-কারণভাঁবই বাসনাসংক্রমের নিক্নামক 

অর্থাং কারণের বাসনা কাধ্যে সংক্রমিত হয়, অন্তর হয় না। অতএব মাত 

ও গর্ভস্থিত শিশুর পরস্পর কার্য্-কারণভাব ন৷ থাকায় মাতার অনুভব বিষয়ের 

স্মরণ গর্ভস্থিত শিশুর হয় না। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু বাসনার 

ক্রম সম্ভব নহে। কারণ সংক্রম হইল ক্রিয়৷ বা কর্মপদার্থ, আর বাসন! 

হইল গুণপদার্থ, গুণের ক্রিয়া! না থাকায় “বাসনার সংক্রম” এইরূপ বাক্যার্থেরই 
অনুপপত্তি হয়। এই নিমিতই বিশ্বনাথ বলিলেন বাসনার সংক্রম সম্ভব নহে। 

যর্দি বল “বাসন সংক্রম” এই বাক্যের অর্থ হইল উত্তর বিজ্ঞানে বাসনার 

উৎপত্তি। এরূপও বলিতে পার না। যেহেতু বাসনার উৎপাদক বা কারণ নাই, 
অতএব কারণ ব্যতীত কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। উত্তরবিজ্ঞান হইতেই যদি 

স্কার উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে করণীতৃত বিজ্ঞান অনন্তহেতু তাহার কার্য্যত্বৃত 
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সংস্কার ও অনন্ত হইয়! উঠিবে। যদি বল যে সকল উত্তরবিজ্ঞানে শক্তি বিশেষ 
অর্থাং যে সকল উত্তরবিজ্ঞানের পর স্মরণ অনৃভব সিদ্ধ হয়, সেই সকল বিজ্ঞানই 
সংস্কারের উৎপাদক বা জনক হয়, অন্যবিজ্ঞান হয় না, এইরূপ কার্য্য-কারণভাব 
কল্পিত হইলে পৃবর্বকথিত অনন্ত সংস্কারের আপত্তি হইতে পারে না। এরূপ 
কথা বলিতে পার না। কারণ উক্ত শক্তি বিশেষের কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত 

হয় না। এবং উক্ত শক্তিবিশেষ স্বীকার করিলে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে 
“যংসংতৎক্ষ ণিকং* অর্থাং যাহা সং-_বিদ্যমান বা জন্যভাব তাহাই ক্ষণিক। 

স্মরণের আশ্রয়ভূত বিজ্ঞানের পূর্ববর্তী বিজ্ঞানে শক্তিবিশেষ কল্পিত হইলেও 
বিভিন্ন স্মরণের অনুরোধে বিজ্ঞানে অনন্তশক্তি এবং সেই শক্তি ক্ষণিক বলিয়া 
তাহার ধ্বংস, প্রাগভাব প্রভাতি কল্পনাজনিত গৌরব দোষ হয়। এই যুক্তি 
ছারা ক্ষণিক শরীরে চৈতন্য এই মতও দৃরীতৃত ব1 নিরাস হইল । যেহেতু 
ক্ষণিক শরীর স্বীকার করিলে ভিন্ন ভিন্ন স্মরণহেতু শরীরে অনস্তশক্তি, তাহার 
ধ্বংস, প্রাগভাব প্রভৃতি কল্পন! জন্য গৌরব দোষ হয় । এবং অতিশয় স্বীকারেও 
কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। 

বীজাদিক্ষেত্রস্থলেও মৃত্তিকা ও জলসংযোগাদি সহকারীকারণের সান্লিধ্যও 

অসান্লিধ্য দ্বারাই কদাচিৎ কাধ্যতৃত অস্কুরের উৎপত্তি ব! অনৃৎপত্তি পরিলক্ষিত 
হওয়ায় গোলার বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, ক্ষেত্রস্থিত বীজ হইতেই 

অন্কুর উৎপন্ন হয় বলিয়া ক্ষেত্রস্থিত বীজে কুবর্বদ্রপত্ব অর্থাং শক্তিবিশেষ যেমন 
কঞ্ধিত হয় । ঘেইরূপ ক্ষণিক শরীরেও কল্পিত শক্তিবিশেষের দ্বারাই উত্তরোত্তর 

শরীরে বাসনাসমূহ সমুৎপন্ন হয় ইহাই পুরর্বপক্ষের অভিমত । 

এখন গ্রন্থকার বিশ্বনাথ স্বসিদ্ধান্তের কথ। বলিতেছেন-_ম্ৃৃত্তিক। সলিল 

সংযোগ প্রভৃতি সহকারীকারণ থাকিলেই বীজ হইতে অস্কুর উৎপন্ন হয়, আর 
উক্ত সহকারীকারণসমূহ না থাকিলে অক্কুর উৎপন্ন হয় না এরূপ অনষ্ন-ব্যতিরেক 
ব্যপ্তি দ্বারাই যখন কাধ্য হয় তখন ক্ষেত্রস্থিত বীজে শক্তিবিশেষ স্বীকারে বা 

কল্পনার প্রয়োজন করে না। সেইরূপ ক্ষণিক শরীরে বাসন সংক্রমের জন্য 

শক্তিবিশেষ কল্পনারও প্রয়োজন করে না। 

এখন নিত্য বিজ্ঞানবাদী বলিতেছেন-_ক্ষণিকবিজ্ঞান আত্মা একথা স্বীকার 

করিলে যদি গৌরব দোষ হয়। তাহা হইলে নিত্যবিজ্ঞান আত্ম! বলিয়? 
স্বীকৃত হউকৃ। “অরে মৈত্রেয়ী এই আত্মা অবিনাশী, সত্য, জ্ঞান, অনস্ত ও 
ব্রঙ্গা” ইত্যাদি শ্রগতির প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। এরূপ বলিতে পার ন!। 
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যেহেতু নিত্যবিজ্ঞান যে সবিষয়ক হইতে পারে ন! একথা! পূর্বের উক্ত হইয়াছে । 

আর নিত্যবিজ্ঞানকে নিবিবষয়ক বলিতে পার না। যেহেতু উহ! যে জ্ঞান সে 
বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। আত্মার সবিষয়কত্বেও অনুভব 

নাই। আত্মার অনুভবকালে বিষয়ের অনুভব হয় না বলিয়! বিজ্ঞান আত্মা 

নহে। অতএব আত্মা বিজ্ঞান ভিন্ন নিত্যপদার্থ ইহা সিদ্ধ হইল । সত্য, জ্ঞান 

প্রভৃতি বিশেষণপদসমৃহ ত্রন্মস্বরূপ প্রতিপাদনে উপযোগী কিন্তু উক্ত বিশেষণ- 
পদগুলি জীবস্বরূপ প্রতিপাদনে উপযোগী নহে। যদি বল জীবাত্মাও ত্রন্মের 

( পরমাত্ম! বা ঈশ্বরের ) এক্যবশতঃ জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়। স্বীকৃত হউকৃ। 

এই আশঙ্কা নিরাসের জন্ গ্রন্থকার জীবাত্মা ও ত্রন্মের ভেদ দেখাইতেছেন-_ 

“জ্ঞানাজ্ঞান/' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। জ্ঞান, অজ্ঞান, সখ ও ছৃঃখ প্রভৃতি 

গুণসমূছের বৈচিত্র্যের নিমিত্তই প্রতিশরীরে আত্ম ভিন্ন ভিন্ন বলিয়। স্বীকৃত 

হয়। শরীরভেদে আত্ম! ভিন্ন ভিন্ন বলিয়। কেহ সুখী, কেহ দৃঃখী, কেহ জ্ঞানী, 

কেহ বা অজ্ঞানী ইত্যাকারক-প্রত্যয়সমূহের বৈলক্ষপ্যের দ্বারা! জীবাতআ্াসমূহের 
পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হইলে এক ঈশ্বরের মহিত অনেক জীবাত্মার অভেদ সম্ভব 

নয় বলিয়াই জীবাত্ার সহিত ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধ হইল। অন্যথা অর্থাং 

জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের ভেদ স্বীকার না করিলে অর্থাং ঈশ্বর জীবাত্মাস্বরূপ 

এইরূপ স্বীকৃত হইলে কোন ব্যক্তি বদ্ধ কেহ বা মুক্ত এরপ ব্যবস্থার বা ব্যবহারের 

অনুপপতি হয়। জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অভেদ জ্ঞাপক যে বেদ আছে, 
সেই বেদও জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অভেদ দ্বারা তাদাত্ম্য প্রতিপাদন 

করিয়] স্তব বা! প্রশংসা করিতেছেন--মৃক্তকামী ব্যক্তির অভেদ উপাসনায় 
প্রযত্ববান্ হওয়। কর্তব্য ইহ! বলিতেছেন। অতএব অর্থা অভেদবোধক বাক্য- 

সমূহ ঈশ্বরানৃরক্তি গ্রতিপাদক বলিয়। সকল জীবাত্মা ব্রন্মা সেবায় বা ঈশ্বরের 

উপাসনায় সমপিত এরূপ শ্রুতি পরিলক্ষিত হয় । মোক্ষদশায় অজ্ঞান নিবৃতি 

হইলে জীবাত্মার সহিত ব্রন্মের অভেদ উপপন্ন হয় এইরূপও বল যায় না। ভেদ 

নিত্যপদার্থ বলিয়া! উহার নাশ অসম্ভব । ভেদ বিনষ্ট হইলেও জীবাত্ম। ও ব্রহ্ম 

এই ব্যক্তিদ্বয় থাকিবেই । যদি বল অনিত্যেতু “দ্বিত্রসংখ্যাও নষ্ট হয় বলিয়া 
ছ্বিত্বের আশ্রয় জীবাত্মা ও ব্রন্গ এই ব্যক্িছ্বয়েরও নাশ সম্ভব । একথাও বল 

যায় না। তোমার-_বেদাস্তীর মতে যেমন নির্ধশ্মনক ত্রন্মে সত্যত্বধর্থ্বের অভাব 

থাকিলেও সেই সত্যন্বূপ হয়। আমার মতে সেইরূপ জীবাত্ম! ও ত্রন্দে 

দ্বিত্বসংখ্যার অভাব থাকিলেও জীবাত্ম! ও ব্রহ্ম ব! ঈশ্বর ই দুইটি ব্যক্তি এরূপ 

১৪০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



স্প্টভাবেই বোধিত হয়। যদি বল ব্রন্দে সত্যত্ব হইল মিথ্যাত্বের অভাব, 

আর অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়া সত্যত্ব ব্রন্দের স্ববূপ, ব্রহ্গের ধর্ম 

নহে। সুতরাং ব্রন্গে সত্যত্বরূপ ধর্মের অভাব থাকিলেও ব্রন্ম সত্য ইহা! উপপন্ন 
হইল। একত্বাভাব উভয়ে থাকে বলিয়া একত্বাভাবই ঘ্বিত্ব বলিয়া! গণ্য, 

যেহেতু অভাব অধিকরণস্বরূপ। অতএব জীবাত্মাও ঈশ্বরে দ্বিত্বসংখ্যার অভাব 

থাকিলেও একত্বাভাবরূপ দ্বিত্ব থাকায় জীবাত্মা ও ঈশ্বর ব্যক্তিছয়স্বরপ 

এইরূপও স্বীকার কর । পৃথিবীতে গন্ধ থাকিলেও পৃথিবী ও জল এই উভয়ে 

গন্ধ নাই-_গন্ধাভাব আছে, অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়। গন্ধাভাবের অধিকরণ 

পৃথিবী ও জল এই উভয় দ্রব্য হইয়াছে, অতএব এই প্রত্যয়ানুসারে পৃথিবীতে 

গন্ধাভাবের অধিকরণ সিদ্ধ হইল অর্থাং পৃথিবীতে গন্ধীভাব সিদ্ধ হয়। সেইরূপ 

জীবাত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রত্যেকে একত্ব থাকিলেও জীবাত্মা ও ঈশ্বর এই 

“উভয়, এক নহে” উভয়ে দ্বিত্ব আছে এবং অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়। দ্বিত্ব 

একত্বাভাবস্বরূপ, অতএব একত্বানধিকরণে “জীবাত্মা ও ঈশ্বর এই” উভয়ে 

একত্বাভাবরূপ দ্বিত্ব সিদ্ধ হইল । একথা সর্ববজনসম্মত | এব্রন্মাজ্ঞ ব্যক্তি ক্রন্মাই 

হয়”, এই শ্রুতি অনুসারে “মোক্ষকালে জীবাত্মাও ব্রঙ্গ অভেদ” এই শঙ্কা 
নিরাসের জন্য গ্রন্থকার বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“সো্পি” ইত্যাদি গ্রন্থ । 

সম্পদ-অধিক হইলে যেমন লোকে বলিয়া! থাকে- পুরোহিত রাজ। হইয়াছে, 
এই লৌকিক-বাক্য রাজ। ও-পুরোহিতের যেমন সাম্য প্রতিপন্ন করে, সেইরূপ 
মোক্ষদশায় যে বেদ জীবাত্মার সহিত ব্রন্মের অভেদ বলিয়াছেন, সেই বেদবাক্য 

মোক্ষকালে সৃখহঃখাদির অভাব দ্বার! জীবাত্মার ব্রন্মসাম্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
অতএব জীবাত্সা! নিরঞ্জন অর্থাং দুঃখরহিত হইয়া পরমসাম্য--নিতাস্তস।ম্য 

অর্থাৎ ব্রন্মসাদুশ্য লাভ করেন এইরূপ ভ্রুতিবাক্যও পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বর 

বিজ্ঞানস্বরূপ হউকৃু এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_ 

“ঈশ্বরোহপি” ইত্যাদি গ্রন্থ । ঈশ্বর ও জ্ঞানসখাদিস্বরূপ নহেন কিন্ত তিনি 

জ্কানাদির আশ্রয় বা অধিকরণ। যিনি সর্বজ্ঞ অর্থাং সকলবিষয়ক সামান্য 

জ্ঞানাশ্রয়, তিনি সবর্ববিং অর্থং সকলবিষয় কবিশেষজ্ঞানাশ্রয় এই ভ্রুতি- 

বাক্যের অনুরোধবশতঃ “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” এই শ্রুতিবাক্যে বিজ্ঞান পদের 

অর্থ-_জ্ঞানাশ্রয়ই কথিত ব] উক্ত হইয়াছে । “আনন্দ” শব্দের অর্থ আনন্দবান্। 

“অর্শ-আদিত্বাদচ্” এই সৃত্রানুসারে আনন্দ শবের উত্তর মত্তবর্থায় অচ্প্রত্যয় 
হইয়াছে। অন্যথা পুংলিঙ্গের আপতিহেতু “ব্রন্মআনন্দবান্”, এরপ প্রয়োগ 

প্রত্যক্ষ খণ্ডন ১৪৬ 



না হইয়া *ব্রক্মা আনন্দস্বরূপ” এরূপ প্রয়োগের আপত্তি ব! প্রসঙ্গ হইয়া 
উঠে । 

যদি বল ঈশ্বরে আনন্দাভাবহেত “আনন্দবান্” এরূপ অর্থ অস্বীকৃত হউক্। 
এই শঙ্কা নিরাসের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“আনন্দো২পি” ইত্যাদি গ্রন্থ । 

যেমন মস্তকাদি হইতে ভারাদির অপসারণের পর সে ব্যক্তি “আমি সখী 
হইল।ম” এরূপ বলিয়া থাকেন। এখানে সুখী শবের হুঃখাভাবে লক্ষণা 

অর্থাং লক্ষ্যার্থ হইল ছৃঃখাভাববান্। সেইরপ ব্রহ্ম আনন্দবান্ এখানে আনন্দ 

শবের দুঃখাভাবে লক্ষণা। “অসুখং" অর্থাৎ ব্রন্ম সখ ভিন্ন এই শ্রুতি দ্বার ব্রন্দে 

আনন্দ থাকুক কিন্ত ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ নহেন। যদি বল ব্রহ্ম সুখ ভিন্ন এখানে 
অসুখ শবের সুখ ভিন্ন এরূপ অর্থ ন৷ করিয়া “ন বিদ্যতে সখং যয? অর্থাং যাহার 
স্বখ নাই এরূপ অর্থ কি জন্ত স্বীকৃত হইল না? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। 

কারণ বহুত্রীহি সমাসে অন্য পদার্থ বুঝাইবার জন্য নঞ্পদের লক্ষণ স্বীকৃত 

হইলে সেই লক্ষণাস্বীকাররূপ ক্লিষ্ট কল্পনার আপত্তি হয় এবং “আনন্দং” এখানে 
আনন্দ এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে প্রকরণবিরোধ হয় এবং মত্বর্থীয় অচ. প্রত)য়ের 
সহিতও বিরোধ উৎপন্ন হইবে । “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রন্ম' এই শ্তিবাক্যে আনন্দ 

শব্দের ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ, মতুবর্থে অচ প্রত্যয় ব্যতীত উপপন্ন হয় না। কিন্তু 

অচ প্রত্যয়ানস্ত আনন্দপদের অর্থ আনন্দবিশিষ্ট ব৷ আনন্দবান্ বোধিত হয় । 

“অস্খং” এই পদেও নঞ্তৎপুরুষ সমাস হইবে, কিন্তু অস্থখপদে বহুত্রীহিসমাস 

স্বীকার করিলে স্ুখাভাববান্--( আনন্দাভাববান্ ) বোধিত হয়। অতএব 

অসুখশ্রতির ও বিজ্ঞানশ্রতির পরস্পর বিরোধ হইবে । “আনন্দং ব্রন্মণে! 
বিদ্যাং, এই জ্তিবাক্যে আনন্দ ও ব্রন্মের ভেদ স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে 
ইহাই ব্রন্মবাদের সংক্ষেপ কথা। 

পৃবর্বকথিত মুক্তি অনুসারে আত্মার জ্ঞানবন্বসাধনের দ্বারা এবং বক্ষামাণ 

যুক্তির ছারা--মেতমপাস্তম্-_-সাংখ্যমত নিরস্ত হইল ইহার সহিত অন্বয় হইবে ) 
সাংখ্যমতে--প্রকৃতিকর্রা, পুরুষ পদ্মপত্রের মত নির্লেপ অর্থাৎ কর্তৃত্বাদি স্বস্ধ- 
রহিত। কিন্ত চেতন। পুরুষ কারণ বলিয়া! স্বীকৃত হইলে সাংখ্যমতে কার্ষ্য- 
কারণের অভিন্নহেত কার্য্ের নাশ হইলে কার্যরূপে কারণও বিনষ হইবে 
এইজন্য পুরুষ কারণরূপে স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যমতে বুদ্ধি হইল অচেতন 

পদার্থ, অথচ বুদ্ধির “আমি চেতন" এইরূপ অভিমান আছে বাহয়। এখন 

কোন চেতনপদার্থ বর্তমান না! থাকিলে বুদ্ধির চৈতন্তাভিমান হইতে পারে না 
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এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন_ বৃদ্ধির চৈতন্তাভিমান চেতন পুরুষ ব)তীত 
অন্কপ্রকারে উপপন্ন হয় না বলিয়া পুরুষ চেতন বলিয়! কল্পিত হইয়াছে। 
গ্রকৃতির পরিণাম বা বিকারই ০1780786 1009016081101) হইল বুদ্ধি পদার্থ। 

সেই রুদ্ধিই মহত্ত্ব অন্তঃকরণ বলিয়া! পরিগণিত হয়। বুদ্ধি থাকার জন্যই 
পুরুষের সংসার হয় অর্থাং সৃখদুঃখাদির অনুভব হয় আর বুদ্ধি না থাকিলে 
স্বখৃঃখাদির বোধাভাবহেতৃ পুরুষের মোক্ষ হয় । 

সেই বৃদ্ধি ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী বা! পথ দ্বার! নির্গত হইয়! যে ঘটপটাদি- 

বিষয়াকারে পরিণত হয়, তখন সেই জ্ঞানরূপ পরিপামই ঘটপটাদিবিষয়ের 
সহিত সম্বন্ধ হইলে উহ (বুদ্ধি) তত্তং ঘটপটাদি-বিষয়াকার ধারণ করে। বুদ্ধির 

এরূপ বিষয়াকারে পরিপতিই জ্ঞান পদার্থ বলিয়া! অভিহিত হয় । পরে তাদুশ 

বুদ্ধির প্রতিবিষ্ব জন্য পুরুষের “আমি জানি আমি করিতেছি” ইত্যাদি 
উপলব্ধি হয়। অতএব সাংখ্য মতে জ্ঞান ও উপলব্ধি স্বতন্ত্র পদার্২-_জ্ঞান-_ 
96115901010, উপলব্ধি-__1991079107.। বুদ্ধি ও পুরুষের পরস্পর অভিন্নজ্ঞান- 

হেতু পুরুষের কর্তৃত্বাভিমান অর্থাং পুরুষ কর্তা না হইলেও আমি (পুরুষ) কর্তা 
এরূপ মনে করে এবং বুদ্ধির চৈতন্তাভিমান অর্থাৎ বুদ্ধি চেতন বস্ত না হইলেও 
আমি (বুদ্ধি) চেতন এইরূপ মনে করে । মমেদং কর্তব্যং" আমার ইহ] কর্তব্য 
এই জ্ঞানে “মম” এই অংশটি বুদ্ধির পুরুষসন্বন্ধ বা চৈতদ্যাভিমানবোধ। বুদ্ধি 
দর্পণের মত স্বচ্ছ পদার্থ । যেমন প্রকৃতপক্ষে দর্পণে মৃখ না থাকিলেও দর্পণ 
স্বচ্ছ বপিয় দর্পণে মুখের প্রতিবিশ্ব পতিত হয়। সেইরূপ বুদ্ধি অচেতন বস্ত 
হইলেও স্বচ্ছ বুদ্ধিতে চেতন পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয় বলিয়। “মম” আমার 
এইরূপ বুদ্ধির পুরুষসন্বন্ধ বা চৈতন্তাভিমানবোধ উৎপন্ন হয় । কিন্তু দর্পণের 
মুখ যেমন অলীক বা অবাস্তব বস্ত, সেইরূপ বুদ্ধির চৈতশ্যাভিমানও অলীক । 
পইদং* এই অংশটি বিষয় সম্বন্ধ । ইন্ত্রিয়রপ প্রপালী ছার। নির্গত বুদ্ধির ঘট- 
পটাদি বিষয়াকারে পরিণতি বিশেষকেই বিষয়সন্বন্ধ বলে। নিঃস্বাসাভিহত 

দর্পপের মালিন্ত ষেমন যথার্থ বন্ত, সেইরূপ বৃদ্ধির বিষয় সম্বন্কও যথার্থ বস্তু, 

পুরুষসন্বন্ধের ব! চৈতন্যাভিমানের মত অলীক বা অবাস্তব পদার্থ নহে। 
“কর্তব্যং”" এই অংশটি ব্যাপার । বুদ্ধির পুরুষসন্বন্ধও বিষয়সন্বন্ব' ছার! 

ঘটপটাদির জ্ঞান হয়, পরে উহা করিতে হইবে এইরূপে বুদ্ধির যে অধ্যবসায় হয়, 

সেই অধ্যবসায় বুদ্ধির ব্যাপার সম্বন্ধ বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে বুদ্ধির তিনটি 

আাকার বিশেষ ব| অংশ থাকায় বৃদ্ধিকে অংশত্রয়বতী ব। সন্বন্ধঞয়বতী বল! হয়। 

প্রত্যক্ষথণ্ডম্ ১৪৩ 



যেমন মলিন দর্পণে মৃখদর্শন করিলে মুখের মালিন্ প্রতিভাত হয়, কিন্ত প্রকৃত- 
পক্ষে মুখের মালিন্য নাই। সেইরূপ বুদ্ধি অচেতন পদার্থ হইলেও স্বচ্ছ বুদ্ধিতে 
চেতন পুরুষ প্রতিবিদ্বিত হওয়ায় ঘটপটাদি বিষয়াকারে বৃদ্ধির পরিণতি বিশেশ- 

রূপ জ্ঞানের সহিত পুরুষের ষে সম্বন্ধ হয়, সেই সম্বন্ধটি বাস্তব বস্ত নহে সেই 
অবাস্তব সম্বন্ধ বলে পুরুষ “অহং করোমি অহং জানামি” ইত্যাদি যে জ্ঞান 
করে, সেই জ্ঞানকে উপলব্ধি বলে । এ উপলব্ধিতে পুরুষের যে কর্তৃত্বাদি সম্বন্ধ 
পরিলক্ষিত হয় তাহাও অবাস্তব। অচেতন বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক্ বন্ত । এইরূপ 

ভেদজ্ঞান থাকিলে আর উক্ত অবাস্তববোধ উৎপন্ন হয় না। শ্যায়মতে বৃদ্ধি, জ্ঞান 

ও উপলব্ধি ইহার] একার্থক শব । জ্ঞানের মত সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, ধর্ম 
ও অধর্মা ইহারা বুদ্ধিরই ধর্ম । যেহেতু কৃতি সামানাধিকরণ্যেই অর্থাং ধে 
অধিকরণে কৃতি থাকে, সেই অধিকরণে অচেতনবুদ্ধিতেই সৃুখ৫ঃখাদির 

প্রতীতি বা! ভান হয়। বুদ্ধিচেতন পদার্থ নহে । কারণ যাহার পরিণাম ব! 

পরিবর্তন ০1)808০ আছে তাহা পরিণামী, পরিণামী বস্ত কখন চেতন হইতে 
পারে না। অতএব বুদ্ধি হইল পরিণামী বস্তু, উহার ধর্ম পরিপামিত্ব। 

পরিণামিত্ব প্রযুক্ত বুদ্ধি চেতন পদার্থ হইতে পারে না। এই সাংখ্যমতনিরস্ত বা 

খণ্ডিত হইল। 

যে অধিকরণে কৃতি, অদৃষ্ট ও ভোগের প্রত্যয় হয়, সেই অধিকরণেই 

চৈতন্বেরও প্রত্যয় বা ভান হয়। অর্থাং কৃতি স্বীয়-অধিকরণেই অদৃষ্টকে 

উৎপন্ন করে, অনৃষ্ট স্বাধিকরণেই ভোগকে উৎপন্ন করে। কৃতি, অদৃষ্ট ও 

ভোগ যে অধিকরণে থাকে চৈতন্যও সেই অধিকরশে থাকে । কৃতির আশ্রয় 

কর্তা, চেতন ভিন্ন--অচেতন এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় ন।। 

যদি বল “চেতনোহহং করে।মি” অর্থাং চেতন আমি করিতেছি এই গানের 

চেতনাংশে ভ্রম অর্থাৎ অচেতন বুদ্ধিতে চেতন পুরুষ প্রতিবিস্থিত হওয়ায় বুদ্ধি 
নিজকে “চেতন আমি” এরূপ চেতনশীল বলিয়া! অভিমান করে। প্রকৃতপক্ষে 

বুদ্ধি চেতন বস্ত নহে। কৃতির অধিকরণ বৃদ্ধি হইলেও চৈতন্যের অধিকরণ 
বুদ্ধি নহে বলিয়া “চেতন আমি” এই জ্ঞানে চেতনাংশ ভ্রম বলিতে হইবে । 

ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-“কৃত্যংশেহপি” ইত্যাদি গ্রন্থ । “করিতেছি” 

এই অংশ ভ্রম বলিয়া স্বীকৃত হয় না কেন? অর্থাং স্বচ্ছ বুদ্ধিতে চেতন পুরুষ 

প্রতিবিস্থিত হওয়ায় অচেতন বৃদ্ধি নিজকে চেতনশীল বলিয়1 অভিমান করে! 

এইজন্ক বুদ্ধিকে কৃতির আশ্রয় বলিয়৷ ভ্রম হয়। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি 
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কৃতির আশ্রয় নহে। চৈতন্য যেমন আত্মার ধর্ম, সেইরূপ কৃতিও আত্মার 
ধর্ম, অতএব কর্ভাও চেতন, ইহার! পরস্পর ভিন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং 
“করিতেছি” এখানে কাতির আশ্রয় বুদ্ধি এপ জ্ঞান এরূপ বল ন1 কেন? বস্ততঃ 

কৃতির আশ্রয় কর্ভাও চেতন, ইহার! পরস্পর ভিন্ন বস্তু নহে। অন্যথা অর্থাং 

কৃতিও চৈতন্যের আশ্রয় ভিন্নবশতঃ কর্তাও চেতন পরস্পর ভিন্ন বলিয়া স্বীকৃত 

হইলে- বুদ্ধি যদি নিত্যপদার্থ হয়, তাহ! হইলে বুদ্ধি বিদ্যমান থাকায় সখ- 

তুঃখাদিবোধহেতু মোক্ষ হইবে না। এবং সংসারের উপপত্তি হয়। 

সংসার হইল রুদ্ধিজন্য । অতএব বৃদ্ধি নিত্য হইলে সংসার সর্ববদাই হইতে 

থাকিবে এবং মোক্ষের অভাব হইবে । আর বুদ্ধি অনিত্য বলিয়! স্বীকৃত 

হইলে বুদ্ধি জন্যপদার্থ বলিয়! বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্বে জীবাত্মার সংসার 

ছিল না ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্বে তদাশ্রিত অদৃষট 
প্রভৃতি না থাকায় বুদ্ধির উৎপত্তিই হইতে পারে না। এবং বুদ্ধি না থাকিলে 

বুদ্ধিজন্ত সংসারও কদাপি সমুৎপন্ন হয় না। সাংখ্যবাদী আশঙ্কা করিতেছেন-_ 
যদি বল অচেতন প্রকৃতির কাধ্য বলিয়। অর্থাং অচেতন প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন 

রুদ্ধিও অচেতন বলিয়া গণ্য হয়, যেহেতু কাধ্যকারণের অভেদ আছে অর্থাৎ 
কারণগত-গুণ কাধ্যে সংক্রমিত হয় ইহাই ফলিতার্থ । এরূপ শঙ্কা করিতে পার 

না। যেহেতু বুদ্ধি অচেতন প্রকৃতির কাধ্য ইহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। এই অসিদ্ধি 
বিষয়ে গ্রন্থকার কারণ দেখাইতেছেন-__“কর্ত্ঃ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । যেখানে 

যেখানে কর্তৃত্ব সেই সেই স্থানে জন্যত্ব অর্থাৎ কর্তা হইলেই জন্যপদার্থ হয় এরূপ 
অনুকূলতর্ক বিরহবশতঃ কর্তার জন্যত্বে প্রমাণাভাব পরিলক্ষিত হয়। বরঞ্চ 
রাগবান্ পুরুষের জন্ম হওয়ায় বীতরাগ ব্যক্তির জন্মাভাব পরিলক্ষিত হয় ইহার 
ঘ্বার কর্তার অনাদিত্ব সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয়। জন্মমাত্র শিশুর স্তন্তপানে 

প্রবৃত্তি দেখিয়! সরাগত্ব অনুমিত হয়। এই রাগের প্রতি ইঙফ্টসাধনতাজ্ঞান 

কারণ, সেই ইঙ্টসাধনতাজ্ঞান শিশুর এই জন্মে অসম্ভব বলিয়৷ জন্মাস্তর কল্পন! 

করিতে হয়। এইভাবে সেই শিশুর পূর্ববপুর্বব জন্মেরও সত্তা অবশ্যই স্বীকার 

বা কল্পনা করিতে হয়। অতএব কর্তা অনাদি । অনাদিভাবপদার্থের নাশ 

অসম্ভব বলিয়া! উহার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় । আর পুরুষের দ্বারা যখন কর্তৃত্বাদি- 
নিব্রণাহ পরিলক্ষিত হয়, তখন প্রকৃতি প্রভৃতির কল্পনা! অনাবশ্যক। 

যদি বল প্রকৃতি ও বুদ্ধি প্রভৃতি স্বীকার না করিলে “পুরুষ প্রকৃতির অর্থাৎ 

ব্রক্মশক্তির সত্বরজন্তমাত্মকগুপত্রয়দ্ূপ! মায়ার বিকারীভভূত বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ- 
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সমূহের দ্বার! অহঙ্কারে__শরীরেক্তিয়াদিতে আমিত্ববোধরূপ অহঙ্কারে যাহার 

বুদ্ধি আচ্ছন্ন তাদৃশ আত্ম হইয়! সব্বতোভাবে সকল কর্ম করিতেছি, ইহা মনে 
করে। এই গীতাবাক্যে বৃদ্ধি প্রভৃতি কর্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । এই 

গীতাবাক্যের সহিত বিরে!ধ হওয়ায় “চেতন আমি করিতেছি” এই প্রতীতি 

দ্বারা পুরুষের কত্ৃৃত্ব সিদ্ধ হয় না। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু 
প্রকৃতির অর্থাৎ অদৃষ্টের গুণ--অদৃষ্টজন্য ইচ্ছ] প্রভৃতির দ্বারা আমিই কর্তা 

ইহাই পৃবের্বোজ গীতাবাক্যের অর্থ । উক্ত গীতাবাক্যে ইচ্ছাদি দ্বারা আত্মার 

কর্তৃত্ব প্রতিপন্নহেত আত্মার স্বতন্ত্রকর্তৃত্ণাভাব প্রতিপাদন হইলেও অদৃষ্টার্দি- 

সাপেক্ষে জীবাতআ্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব আতর কর্তৃত্ব সামাহ্যবোধহেতু 

কোন বিরোধ পরিদৃষ্ট হয় না। 

গীতায় অহ্টাদশ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোক-_-“তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং 

কেবলম্ত যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥” কিন্তু যিনি কেবল 

অকর্ভা আত্মাকে কর্তারূপে প্রত্যক্ষ অর্থাং অনুভব করেন, অবিবেকহেতু ব1 
অসংস্কৃতবৃদ্ধিবশতঃ সেই ছূর্মতি প্রকৃততত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন না॥ 

এই গীতাবাক্য দ্বারাই পূর্বেবোক্ত শ্লেকের_-(৩ অধ্যায় ২৭ শ্লোকের) অভিপ্রায় 

প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাই সাংখ্যমতের সংক্ষেপ সংবাদ । “ধর্মাধর্মাশ্রয়” 

ইত্যাদি। এখানে আত্ম পদের অনুবৃত্তি হইবে অর্থাত আত্ম! ধর্ম ও অধর্ম্ের 
আশ্রয় । শরীর, ধর্ম ও অধর্দের আশ্রয়রূপে স্বীকৃত হইলে এক দেহে অনুষ্ঠিত- 

কর্মের ভোগ অপর দেহে-উৎপন্ন হয় না। যেহেতু ধর্ম্মাধর্মের আশ্রয়ীভূত 
শরীর বিনষ্ট হইলে ধর্মাধর্মারূপ কৃতকর্মাও বিনষ্ট হয়। “বিশেষগুণযো গত” 

ইতি। প্রত্যক্ষ যোগ্যবিশেষগুণ-_ জ্ঞান, সুখ ও দুঃখাদির সম্বন্ধ দ্বার] অর্থাং 

জ্ঞানবত্ব, সৃখবত্ব ও দুঃখবত্বাদি সম্বন্ধে জীবাত্মার মানসপ্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ । 

অন্যথ। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ যোগ্য বিশেষগুণের সম্বন্ধ ব্যতীত অন্বপ্রকারে আত্মার 

প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু আমি জ্ঞানবান্, আমি কৃতিমান্ ইত্যাকারক প্রতীতি 

হইয়া থাকে । আত্মাতে জ্ঞান, প্রযত্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণসমূহের 
উৎপত্তি না হইলে আত্মার মানস প্রত্যক্ষও সম্ভব হয় না ॥ ৪৯ ॥ 

প্রবৃতি ইত্যাদি । এই আত্মা অন্যব্যক্তির শরীরে প্রবৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা 
অনুমিত হয়। এখানে প্রবৃতি শবের অর্থ চেষ্টা । “শরীরস্য ন চৈতন্যং? 
ইত্যাদি পূর্ব গ্রন্থে জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রষক্ত প্রভৃতির অভাব শরীরে আছে, 

একথা পূর্বেব কথিত হইয়াছে। চেষ্টা প্রযত্রসাধ্যহেতু চেফ। দ্বার। প্রষত্ববান্ 
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আত্মা অনুমিত হয়। ইহাই ভাবার্থ। গ্রন্থকার এই অনুমানে দৃষ্টান্ত 
দেখাইতেছেন--“রথ” ইত্যাদি গ্রস্থ্বের দ্বারা। যদিও রথের গতিরূপক্রিয়। 

চেষ্টা পদার্থ দ্বারা গৃহীত হয় না। তথাপি সেই রথের গতিরূপ কর্ম দ্বার! 

যেমন রথের সারথি অনুমিত হয়, সেইরূপ চেষ্টারূপ কর্মের দ্বারা পরপুরুষের 
শরীরেও আত্মা অনুমিত হয় । ইহাই ভাবার্থ। “অহঙ্কার” ইত্াদি । অহঙ্কার 

শব্দের অর্থ--“অহং” অর্থাৎ “আমি” ইত্যাকারক জ্ঞান, এই জ্ঞানের আশ্রয় 

বা বিষয় হইল আত্মা। কিন্তু শরীর প্রভৃতি নহে। মন ইতি। মনোভিন্ন 

যে ইন্দ্রিয়, সেই ইন্দ্রিয়সমূহজন্য যে প্রত্যক্ষ, সেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাদির অবিষয় 

হইল আত্মা । যেহেতু রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণসমূহ না থাকায় আত্মা 
মন ব্যতীত চক্ষুরাদি অন্য ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় নহে। চক্ষুরাদি 

বাহ্যেন্ত্রিয় রূপ, স্পর্শ গ্রভৃতি বাহ্াবস্তকেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্ত আন্তর- 

বস্তকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞান, স্বখ ও দুঃখ প্রভৃতি আতন্তরবস্ত ॥ 

আত্তর ইন্ত্রিয়ই এই আন্তরবস্তসমুহকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। এই আত্তর- 
ইন্ক্রিয় হইল মন। মন চক্ষুরাদিবহিরিক্দ্রিয় নিরপেক্ষ হইয়াই জ্ঞান, সখ ও 
দুখোদি স্ব-গ্রাহ্বিষয়ের প্রত্যক্ষ সাধন হয়। কিন্তু চক্ষরাদিবহিরিন্্রিয় স্ব-স্ব- 
গ্রাহাবিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট বা সংযুক্ত হইলেও মনের সাহায্য ব্যতিরেকে 

স্বস্বকাধ্যসাধনে সমর্থ হয় না। আত্তরপ্রত্যক্ষস্থলে আত্মার সহিত মনের 

সংযোগ, মনের সহিত আতন্তরবস্তর সংযোগ । সংযোগ দ্বিনিষ্ঠ পদার্থ । আত্ম- 
মনঃসংযোগ আত্মাতে ও মনে আছে,জ্ঞানাদি আন্তরবস্তর সহিত মনের সংযোগ 

জ্ঞানাদিতে ও মনে আছে। এরপস্থলে আত্মাতে জ্ঞানাদি আন্তরবিষয়ের 

প্রতযক্ষ হয়। ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে। বাহ্প্রত্যক্ষস্থলে- আত্মার সহিত 

মনের সংযোগ, মনের সহিত চক্ষুরাদির মধ্যে একটি বাহ্েন্ট্রিয়ের সংযোগ, 

এবং সেই বহিরিজ্্িয়ের সহিত স্বগ্রাহ্যবিষয়ের সংযোগ হইলে পর আত্মাতে সেই 

বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইজন্য মনকে ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে 

শ্রেষ্ঠ বল! হয়। যেমন জ্ঞান-সুখ-ছুঃখাদির প্রত)ক্ষাত্মবকজ্ঞানের করণরূপে 
মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞান-সুখ-দুঃখাদির কারপরূপেও মনের অস্তিত্ব 
সিদ্ধ হয় । ষে কোন বস্তর প্রতাক্ষের দ্বারাও মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় । 

মনকে বিত্বু বা পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেহেতু 
জ্ঞানাদির অযৌগপদ্যই অর্থাং যুগপৎ বহু ঘ! অনেক জ্ঞানের অনুৎপত্বিই মনের 

বিভ্বুত্বের বাধক এবং মনের অনুত্বের কারণ। এবং মন বিভব বলিয়! স্বীকৃত 
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হইলে আত্মার সহিত তাদৃশ মনের সংযোগ কদাপি হইবে না। যেহেতু 

আত্মা বিত্বু মনও বিভু। উভয় বিভুর পরস্পর সংযোগ হইতে পারে না। 

কারণ সংযোগ পদার্থ সংযুজ্যমানদ্রব্যদ্ধয়ের উভয়ে অথবা অন্তরে ক্রিয়া 

অপেক্ষিত হয় । হস্ত দুইটিব উভয়ে অথবা কোন একটি হস্তে ক্রিয়া না থাকিলে 

হস্ত দুইটির সংযোগ হইতে পারে না। বিভুদ্রব্যে ক্রিয়া! হয় না, মূর্ভদ্রব্যেই 

ক্রিয়! হয়। যেত্রব্যে ক্রিয়া! হয়, সেই দ্রব্যের অভাবাধিকরণ থাকে ইহাই 

নিয়ম । যেমন আমি এখন কলিকাতাতে নাই বলিয়া আমার গমনক্তিয়া- 

ভাবের অধিকরণ হইল কলিকাতা বিভুদ্রব্য ব্যাপক হেতু সর্বত্রই বর্তমান, 

সুতরাং অভাবের অধিকরণ বিভুপদার্থ হয় না। আত্মা ও মন এই দুইটি দ্রব্যই 

নিরবয়বহেতু অবয়বসংযোগজন্ত অবয়বীর সংযোগ এরূপ কথাও বলিতে 

পারা যায় না। এইজন্য জ্ঞানাদির উৎপত্তিতে অসমবায়িকারণরূপে আত্ম- 

মনৌসংযোগের উপপত্তির নিমিত মনকে বিভু না বলিয়! অণুরূপে স্বীকার করা 
হইয়াছে ॥ ৫০ ॥ 

নিষূহ বদ্াতি-যৃগানান্ ভত্তিত্ত ভ্রিনিঘা লা । 
অনৃষূলি: জনুবিহ্লজ্সাবনৃমূলিহনুনিঘা |) 

এখানে বিভূপদের দ্বারা আত্মা গৃহীত হইয়াছে । আত্মা ছুই প্রকার-.. 

জীবাত্মা ও পরমাত্সা। ভাষাপরিচ্ছেদে মূল গ্রন্থে জীবাত্মার বিষয়ই কথিত 
হইয়াছে কিন্তু ঈশ্বর বা! পরমাত্মার বিষয় সবিশেষ উক্ত হয় নাই । ঈশ্বর জন্বা- 

মাত্রের প্রতি নিমিত্তকাঁরণ। তিনি সর্বজ্ঞ, সকলের কর্তা, অনাদি, অনস্ত, 

বিভু, সর্ববব্যাপক, এক ও নিত্য। ঈশ্বরের আটটি গুণ- জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ধ, 

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণসমুহ নিত্য। জীবাত্মা 

শরীর ভেদে অনেক । জীবাআঁব বিশেষ গুণ- জ্ঞান, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, 

যড়, ধর্ম, অধন্ম ও ভাবনা । জীবাত্মার সাধারণ গুণ চতুর্দশ- বৃদ্ধি প্রভৃতি 

ছয়টি, সংখ্যাদি পীচটি, ভাবনাখ্য সংস্কার, ধর্ম ও অধন্ম"। এই চতুর্দশ গুণ 
অনিত্য। জীবাত্মা নিত্য । জীবাত্মার জ্ঞানাদির সীমা আছে। জীবাত্মা সথ 
দুঃখাদি ভোগ করেন। বিত্ব__আত্মা-জীবাত্মা বুদ্ধি প্রভৃতি চতুর্দশ গুণ 

বিশিষ্ট । পরমমহং পরিমাণের আশ্রয়ভৃত দ্রব্য আত্মাদি সাবয়ব নয় বলিয়া 
আত্মাদির পরিমাণ জন্যগুণ নহে এইজন্য পরমমহৎ পরিমাণ নিত) গুণ। এই 

নিত্য গুণের আশ্রয় আত্মাদিও নিত্য । 
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বুদ্ধি দুই প্রকার__অনুভূতি ও স্মৃতি । অনুভূতি চার প্রকার ॥ ৫১ ॥ 

নিশ্বৃহিলি | নিখুত ঘনেলভুন্অবিদাগনংনমূ। লঙ্ব দৃতননুকদদি ভ্নচ্ভাখসুকমূ। 

বুজুযাহ্যিতনালিলি | নৃভ্তি-9্তজজ-হ্'উভভাহ্যহন্বততহুহা-যুজা: | দুল্নজুক্চা লহিনিজ্যা:। 

অন স্বজান্ ্ুলিণয বু: সমস্থ াঘলি-__নুভিফিতনি। ইতি ল্যুন্াহ্ষলি-_ 
অন্তুধুলিহিনি । ঘ্লাতাঁ শ্বনভ্তাঁ ন্বালি ন্বতাহি সঅহ্বাবুনালীদন্ানহাভ্াঃ 
গলাতাণীলি ভূল্রীকানি লহ্িভ্যানি ॥এং। 

বিভূু ইতি। পরমমহংপরিমাণবিশিষ্টই বিভব পদার্থ। অতএব পরম 

মহৎপরিমাণবত্ব বিভুত্ব একথা পূর্বেব সাধর্ম্য প্রকরণে কথিত হইলেও অর্থ 

পরিস্ফুট ব1 বিকাশের নিমিত্ত পুনরায় উক্ত হইল । বুদ্ধ্যাদিগুণ বিশিষ্ট ইতি । 

বিভবর-_জীবাত্মার বুদ্ধি, সৃখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি চতুর্দশ-গুণ আছে । ইহা পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে জানিও। এখানে প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার বুদ্ধির কয়েকটি ভেদ বা 

বিভাগের কথ! বলিতেছেন-_অনুভূতি ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । বুদ্ধি প্রথমতঃ ছুই 
প্রকার__অনুভূতি ও স্মৃতি। অনুভূতি চারি প্রকার-__গ্রাত্ক্ষ, অনুমিতি, 

উপমিতি ও শবজ। এইচারিটি অনুভূতির চারিটি করণ- প্রত্যক্ষ, অনুমান, 

উপমান ও শব্দ। একথা গোৌতমসৃত্রে উক্ত আছে ॥ ৫১ ॥ 

সত্মহালনসনূদিলিষবঘীনলিবি হাল | 
পাআাহি সমইল সব্নহা' অভুনিন নবম 1৭) 

অনুভূতি চারি প্রকার- প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শবাজ। ইন্দ্রিয় 

ছয়টি বলিয়। তজ্জন্ত প্রত্যক্ষ ও ঘ্রাণজাতিভেদে অর্থাং ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, 

শ্রাবণ, ত্বাচ ও মানস এই ছয় প্রকার-_-এই কথা বৈশেষিকগণ বলিয়া থাকেন। 

সতহানিলি। হল্দিযজল্য হান সত্মহাদ্। যষণি ললীকতলল্রযঅন্য অভ্নসত্র 

হাল, লঘার্ণীল্লিযততরন কবজীল্রিযাঘা যন আবাল ক্কহআাকত্র লব্সতধ্ধনিলি নিশ্রহিলম্। 

ইন্ঘ স্হান ল ভবঘম্) “হল্ছিবাখজল্নক্ষীন্ঘল্লা হাননচ্যইফ্যনন্যলিন্বাহি 

ভনঝাযাল্নক্র দত্সহামিশ্লি ছু লখনীক্ষততান্। জখনা স্বানান্ডতোরস্ান দ্যান । 

অন্তুমিবী জ্যামিস্বানভয, তদলিলী আাহষ্যন্ধালহঘ, হাজ্হনীতি ঘব্ত্বালভ্য, ভ্বনালন্তুললহ্য 
্ব ক্রণাান ( ইত্তুজান্) বল লগ নালিল্যামি: । ছহ ভহাঘনীম্বহসব্সহাঘাাহতোম্। 
ঘহালহাঁজল্ধ হ্বাননন্্ুদিলি: | ঘর অহানহাগত্হ্বাহ্িক নহালছাঁজল্ম লখানি নহালহাঅল্য 

ইংললিমযক্ক ঘজু বাল লইন্বান্তুনিলি: | ল ন্ব ক্ষাান্িবুক্ন্তুদিনযন্ধান্তুলিলানভ্যামিহিলি 

আর্য, ল্রাহ্হাষ্মালগ্ততযন্তননবজ-ভ্যাচ্য-আজিলংঅভ্য নিশ্রহালংতান্। অখ্ন্রা লামি- 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৪৯ 



স্ানক্ষতেন ঘাননন্তুলিনি: | ঘৃণ ভাহ্হ্যহ্ানক্কবতাক স্বানভুনমিলি: । ঘহষ্বালক্ষততাক 

হ্বান হ্যা্হুলীন: | ভত্তুলী যা কাস্ি্ন্তুলিলিলাহায লহ্তপজি-স্বজি-সত্যহ্ধান্থলি- 

আলিনহননন্ত্ুদিলিতন্রমূ । ঘত্র যলুষ্ধিত্থিনসত্যহ্থাহিজ্ঞনাহাঘ লহত্যক্চিদঘন্তুলিত 
ভুত্িজালিলংত সত্যহালাহি্কি নান্যমিলি | 

জল্যত্ঘহ্ধ' প্রিনজবী-_লাঅআাহীলি । প্রাাজ হান ল্তাঞ্ন ভ্বাহার্ন শীল 

লালঘলিলি নভ.শ্িঘ সংযহানূ্ । ললগ্বসত্যহ্থাসাপিমঅলান্, নুলতনমূ। জল্ম- 

মত্যহাত্বন লিজদআববনানূ, অজমূস্ান্তুাহানু ॥এ২। 
গ্রন্থকার বিশ্বনাথ প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের মধ্যে প্রথমেই প্রত্যক্ষ 

প্রমাণের স্বরূপ বা পরিচয় বলিতেছেন। যেহেতু প্রতাক্ষপ্রমাণ অন্প্রমাণের 

উপজীব্য । অন্যপ্রমাণসমৃতহ্ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন। অনুমান ও উপমান যে 

প্রতাক্ষের অধীন তাহা! সহজেই উপলব্ধি হয়। শবপ্রমাণও প্রত্যক্ষের অধীন। 

আগ্তবাক্রূপ শব্দই প্রমাণ | যে ব্যক্তি বাক্যার্থ বিষয়ক যথার্থ প্রত্যক্ষজ্ঞান- 

বান্ হয় তাহাকেই আপ্তব্যক্তি বলে। অতএব প্রত্যক্ষের প্রাধান্য অব্যাহত । 

ইন্্রিয়জন্জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্জঞান বলে। অর্থাং ইন্ড্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য 

জ্ঞান প্রত্যক্ষ । এখানে ইন্দ্রিয়ার্থের অর্থাং চক্ষুরাদি ইক্্রিয়ের সহিত ঘটাদি 
বিষয়ের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষের দ্বার! উৎপন্ন ঘটাদির জ্ঞান ঘটাদির প্রত্যক্ষ 

জ্ঞান। সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানকরণ প্রত্যক্ষ, এখানে প্রথম প্রত)ক্ষ শব্দ জ্ঞানের 

বিশেষণ, দ্বিতীয় প্রত)ক্ষ শব্দ প্রমাণের বিশেষণ এরূপ বুঝিতে হইবে । অতএব 

প্রত্যক্ষপ্রমাজ্ঞঞনের করণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়! অভিহিত। প্রত্যক্ষশবের 

বুংপত্তি তিন প্রকার--প্রতি অক্ষমূ প্রত্যক্ষম্। প্রতিবিষয়ং প্রতি অক্ষম্ ইন্দ্রিয়ং 

অর্থাং বিষয়ং প্রতি গতং ইন্দ্রিয়ং যম্মৈ প্রযোজনায় তপ্রত্যক্ষমূ এই র্যুংপতি- 
দ্বারা জ্ঞানরূপ পরিদৃষ্ট হয়, যেহেতু জ্ঞানরূপ প্রয়োজনের জন্যই ইন্দ্রিয় 

বিষয়ের প্রতি গমন করে । (২) প্রাতিবিষয়ং প্রতিগতং “বিষয় সন্নিকৃষ্টং ইন্দ্রিয়ং” 

এই বুযুংপতি দ্বার] গ্রত্যক্ষপ্রমাজ্ঞানের করণকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলে। (৩) যে 

বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয় গমন করে, সেই ইন্ড্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়কে প্রত)ক্ষ বলে। 

সেই প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞানের অসাধারণ কারণকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ কহে। 

মনের সাহ।য্য ব্যতিরেকে কোন ইন্ট্রিয়ই স্ব-স্ব গ্রাহ বিষয়ের প্রত্যক্ষসাধনে 

সমর্থ হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_-যদিও সকল প্রকার জ্ঞান 

মনোরপ-ইন্ট্িয়জগ্য হয়। বাহ্তক্ট্িয় প্রতাক্ষস্থলে আত্মার সহিত মনের 

সংযোগ হয়, পরে মনের সহিত চক্ষরাদি কোন একটি বহিরিক্রিয়ের.সংযোগ 

১৫০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হয় পরে সেই বহিরিক্িয়ের সহিত তদ্গ্রাহ্য বিষয়ের সংযোগ হইলে আত্মাতে 

সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মকঙ্ঞান উৎপন্ন হয় । আত্মবৃত্তিজ্ঞানের কারণতাবচ্ছেদক 

ইন্ড্রিয়ত্বরূপেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, কিন্তু মনস্ত্বরূপে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। 

এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__তথাপি যে জ্ঞানের প্রতি ইন্জ্রিয়ত্বরূপে 

ইন্জ্রিয়সমূহের করণত1 সেই জ্ঞানের চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ হয় ইহাই বিবক্ষিত 

অর্থ । কিন্ত ঈশ্বর প্রত্যক্ষ এই প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্য নহে। “ইন্দ্রিয়ের সহিত 

ঘটাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগাদি সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন নিব্বিকল্পক 

ব্যাভিচারশুন্য ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানই প্রত্যক্*” এই প্রত্যক্ষসূত্রে ঈশ্বরপ্রত্যক্ষের 
অলক্ষ্যত্বই কথিত হইয়াছে ব। জীবাত্মাপ্রত)ক্ষই লক্ষ্য বলিয়। উক্ত হইয়াছে। 

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষসৃত্রে__“ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোংপন্ন ও অব্যভিচারি” এই দুইটি 

পদগ্রহণ করিয়! প্রত্যক্ষের লক্ষণ হইয়াছে । আর অব্যপদেশ্য-_নিব্বিকল্লক ও 

ব্যবসায়াত্মক এই দুইটি পদ জ্ঞানের ভেদবোধক। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের 

সংযোগাদিরূপসন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রতাক্ষ বলে। এই প্রত্যক্ষ 

সামান্যতঃ ছুই প্রকার- নিধ্বিকল্পক ব৷ নিধ্বিষযয়ক ও সবিকল্পক বা সবিষয়ক। 

এখানে বিকল্প শব্ের অর্থ-বিশেষণ। বিকল্পয়তি বস্ত যং তদ্ বিকল্পকং 

অর্থাং কোন বস্তুকে যে বিশিষ্ট করে সে বিকল্পক--বিশেষণ। নাস্তি বিকল্প: 

বিশেষণং যস্য তদ্ নিধ্বিকল্পকম্, বিশেষণপদবিহীন বস্তুর স্বরূপমাত্রকে বিষয় 

করে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান নিব্বিকল্পক বলিয়? অভিহিত হয়। যেজ্ঞান স্বকীয় 

বিষয়ভূত পদার্থে কোন বিশেষণের সন্বন্ধকে অবগত করায় না, কেবলমাত্র উক্ত 

পদার্থের স্বরপকে বিষয় করে তাহাকেই নিব্বিকল্পক জ্ঞান বলে। জ্ঞানের 

বিষয়ীভূতবন্তর বাচক শবই জ্ঞানের প্রকাশের সহায়ক হয় । শবের দ্বারা 
সর্ববদ] বিশিষ্ট বস্তই বোধিত হয়, অবিশিষ্ট--বিশেষণবজ্জিত বস্ত কদাপি শবের 

দ্বারা বোধিত হইতে পারে না। নিব্বিকল্পকজ্ঞান 'বিশিষ্ট বস্তকে বুঝাইতে 
পারে না। সকল প্রকার বিশেষণহীন বস্তস্বরূপই নির্ধিবকল্পক জ্ঞানের বিষয় 
হয়। এইজন্য নিব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্ভর বোধক কোন শব না 
থাকায় কেহ নিধ্বিকল্পকজ্ঞানকে প্রকাশিত করিতে পারে না। ঘটশব্দ দ্বার! 

ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট বোধিত হয়, ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ, ঘটত্বের জ্ঞান না হইলে ঘটের 

জ্ঞান হয় না। এইজন্য ঘট শব্দ ঘটত্বরূপ বিশেষণকে না বুঝাইয়া কদাপি ঘট- 

স্বরূপমাত্রকে বুঝাইতে পারে না । অথচ নিধ্বিকল্পকজ্ঞানে ঘটত্বরূপ বিশেষণ- 
শূন্য ঘটস্বরূপমাত্রই বিষয় হয়। এইজন্ব নির্ষিকল্পকজ্ঞানের বিষয় কোন 

প্রতাক্ষখণ্ডম্ ১৫৯ 



শবের দ্বারা ব্যবহৃত হয় না। নিব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয়কে বুঝাইতে 

সক্ষম কোন শব্দ নাগুথাকায় নিধ্বিকল্পকজ্ঞান কোন শবের ছার! প্রকাশিত হয় 

না। যেমন অজ্ঞান শিশুবালকের কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়ার পরে 

সেই শিশু এ জ্ঞানকে অন্য ব্যক্তির নিকটে প্রকাশিত করিতে পারে ন', 

সেইরূপ কোন ব্যক্তি নির্ষিকল্পকজ্ঞানকে অপরের নিকটে প্রকাশিত করিতে 
পারে না। অজ্ঞান শিশুব্যক্তির জ্ঞানে যেমন বিশেষণশুন্য বস্তদ্বরূপমাত্তই বিষয় 

হয়, নিধ্বিকল্পকজ্ঞানেও সেইরূপ বিশেষণশুন্য বস্তৃস্বরূপমাত্রই বিষয় হয়। 
অতএব শবাদ্বারা যে জ্ঞানের নির্বাচন করিতে পারা যায় না এবং বিষয়ের 

সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ামাত্র ঘটত্বাদি বিশেষণাদির জ্ঞান না হইয়। বস্তর 

স্বরূপমাত্রই বিষয় হয় তাহাই নিব্বিকল্পকজ্ঞান। ইন্ড্রিয়ের সহিত বিষয়ের 

দ্বষ্টি ব1 সন্বন্ধমাত্রই ,“ইহা! ঘট ইহা! পট” ইত্যাকারক জ্ঞান হয় না কিন্ত “ইহা, 

এই মাত্রই জ্ঞান হয়। 

সপ্রকারক জ্ঞান সবিকল্পকজ্ঞান বলিয়! কথিত | বিশেষণবিশিষ্ট বস্তকে 

গ্রহণকারীজ্ঞানই সবিকল্পকজ্ঞান। যে জ্ঞনে বিশেষণ, বিশেষ্য ও তাহার 

সম্বন্ধ বিষয় তয়, সেই জ্ঞানই সবিকল্পকজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয় । 

আর যে জ্ঞান কেবল বিষয়কে প্রকাশ করে সেই জ্ঞানকে ব্যবসায় বলে। 

ব্যবসায় নামক জ্ঞানকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম 

অনুব্যবসায় । ব্যবসায় জ্ঞানের উৎপত্তির পরক্ষণে উৎপন্ন হইয়া যে জ্ঞান 
ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশিত করে সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানই অনুব্যবসায় । প্রথমে-_ 

অয্নং ঘটঃ ইত্যাকারক ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের উৎপত্তিরপরক্ষণে--অহ্ং ঘটমিমং 

জানামি অথবা এতদ্ ঘটজ্ঞানবান্ অহং ইত্যাকারক অনুব্যবসায় জ্ঞান উৎপন্ন 

হয়। এই জ্ঞানে মনরূপ অন্তিক্ড্রিয়ই সন্নিকর্ষের আশ্রয় । ব্যবসায়জ্ঞান- 

প্রত্যক্ষে আত্মমনঃসংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ হয় । এই সন্নিকর্ষ হইল লৌকিক 
সন্নিকর্ষ। ব্যবসার্নাত্মকঘটাদিজ্ঞান নিজে অপ্রকাশিত থাকিয়াই ঘটকে 

প্রকাশিত করে। এবং পরক্ষণে উৎপন্ন অনুব্যবসায় জ্ঞান এ ব্যবসায়জ্ঞানকে 

প্রকাশিত করে। 

অথবা! ষে জ্ঞানের করণ অন্য জ্ঞান নহে তাহাই প্রত্যক্ষাত্সকজ্ঞানের করণ। 

অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান,উপমিতিতে সাদৃশ্যজ্ঞান, শাববোধে পদজ্ঞান ও স্মতিতে 

অনুভব করণ হয় বলিয়া অনুমিতি প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় 
না। এই প্রত্যক্ষের লক্ষণ জীবাত্মাপ্রত্যক্ষও ঈশ্বর-_( পরমাত্মা )-প্রত্যক্ষ এই 

১৫২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



উভয়বিধ প্রত্যক্ষেই আছে। পরামর্শ-জন্য অর্থাং পরামর্শজ্ঞান হইতে উৎপন্ন- 

জ্ঞানকে অনুমিতি বলে। যদিও পরামর্শের প্রত্যক্ষাত্মকড্ঞান ও পরমার্শের 

ংসাদদিরূপজ্ঞান পরামর্শজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি পরামর্শজন্য অথচ 

হেতুর অবিষয়ক অর্থাং হেতু যে জ্ঞানের বিষয় হয় নাই সেই জ্ঞানই অনুমিতি। 
পরামর্শের প্রত্যক্ষাদিতে যেমন পরামর্শ বিষয় হইয়াছে, সেইরূপ পরামর্শের 

ঘটক হেতৃভূত ধূমও বিষয় হইয়াছে । অতএব পরামর্শপ্রত্যক্ষাদি পরামর্শজন্য 
হইলেও পরামর্শজ্ঞান হেতুডৃতধূমবিষয়ক হওয়ায় পরামর্শপ্রত্যক্ষাদিতে অনুমিতি 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। যদি বল কদাচিদ্ ধূমবান্ পর্বতে! বহিমান্ 

ইত্যাকারক অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানে পক্ষতাবচ্ছেদকরূপে হেতৃভৃতধূমবিষয় হওয়ায় 
এই অনুমিতিতে উক্তানৃমিতি লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । এরূপ বলিতে পার না। 

কারণ পরামর্শজন্য অথচ হেতুর অবিষয়ক যে অনুমিতিজ্ঞান, সেই অনুমিতি- 
জ্ঞানে বর্তমান যে অনুভবত্বব্যাপা অনুমিতিত্বজাতি তাদৃশজাতিমত্বই পরামর্শজন্য 

হেত্ববিষয়কজ্ঞানরূপানৃমিতিলক্ষণের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ । ধূমবান্ 

পবর্বতে] বহিমান্ ইত্যাকারক হেতুবিষয় কানুমিতিতেও তাদৃশজাতিমত্ত্ব ( অনু- 

মিতিত্ববত্ব) থাকায় অব্যাপ্তি হইল না । অনুমিতিভেদে ব্যাপ্তির ভেদবশতঃ ধূম- 
লিঙ্গ কবহৃত্যনুমিতিতে ধুমনিষ্ঠ ব্যপ্তিকরণত! থাকিলেও ভন্মলিঙ্গ কবহৃত্যনূমিতিতে 
ধূমনিষ্ঠ ব্যাপ্তিকরণত। না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্তিবারপের নিমিত্ত 
গ্রন্থকার বলিতেছেন-- “অথবা” ইত্যাদি গ্রন্থ । যে জ্ঞানের ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ 

হয় সেই জ্ঞানই অনুমিতি বলিয়! অভিহিত হয়। এইভাবে সাদৃশ্যজ্ঞান যে 

জ্ঞানের করণ হয়, সেই জ্ঞানই উপমিতি। পদজ্ঞান ষে জ্ঞানের করণ হয় 

সেই জ্ঞানই শাববোধ । 
প্রকৃতপক্ষে যে কোন একটি অনুমিতিব্যক্তি গ্রহণ করিয়া! সেই অনুমিতি- 

ব্যক্তিতে বর্তমান অথচ প্রত্যক্ষে অবর্তমান যে অনুমিতিত্ব জাতি তাদ্বশজাতি- 
মত্বই অনুমিতিত্ব। এইরূপ যে কোন একটি প্রত্যক্ষব্যক্তি গ্রহণ করিয়া সেই 

প্রত্যক্ষব্যক্তিতে বর্তমান অথচ অনুমিতিতে অবর্তমান যে প্রত্যক্ষত্ব জাতি, 
তাদৃশজাতিমত্ই প্রত্যক্ষত্ব। এবং যে কোন একটি উপমিতিব্যক্তি গ্রহণ 

করিয়া! সেই উপযিতিব্যক্তিতে বর্তমান অথচ প্রত্যক্ষে অসমবেত যে উপমিতিত্ব- 
জাতি, ভাদ্বশজাতিমত্বই উপমিতিত্ব । এবং যে কোন একটি শাববোধব্যক্তি 

গ্রহণ করিয়া সেই শাব্বোধব্যক্তিতে বর্ডমান অথচ প্রত্যক্ষে অসমবেত যে 
শান্বোধত্ব বা! শাবত্ব জাতি তাদৃশ জাতিমত্্বইই শাববোধত্ব বা! শাব্বত্ব | 
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গ্রন্থকার অনিত্য বা জন্যাপ্রত্যক্ষের বিভাগ বা ভেদ দেখাইতেছেন-- 

“ঘ্াণজাতি” ইত্যাদি গ্রস্থের দ্বারা । ভ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, স্পার্শন, শ্রাবণ 
ও মানস এই ছয়প্রকার জন্যপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ বিভাগের মধ্যে ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ 

ব1 নিত্যপ্রত্যক্ষের কথ] উল্লিখিত ন হওয়ায় ন্যুনতা হয় নাই। যেহেতু 
পৃব্বকথিত “ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষোৎপন্ন” ইত্যাদি গোৌতমসৃত্রানুসারেই অনিত্য- 
প্রত্যক্ষ নিরূপিত হইয়াছে । 

ব্যাপকীভূত অনুভবত্বজাতির ব্যাপ্যজাতি চারিগ্রকার বলিয়৷ প্রত্যক্ষ, 

অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্বোধ এই চারিপ্রকার অনুভব । এই চারিপ্রকার 

যথার্থ অনুভব প্রমা বলিয়া! অভিহিত হয়। প্র] চারিপ্রকার বলিয়া প্রমার 

করণও চারিপ্রকার। প্রমার করণকে প্রমাণ বলে । প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান 

ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণ । কাধ্যমাত্রই অনেক কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। 

সেই কারণকৃটকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। কতকগুলিকে সাধারণ কারণ 
এবং কতকগুলিকে অসাধারণ কাবণ বলা হয়। কাধ্যমাত্রের প্রতি কারণই 

সাধারণ কারণ বলিয়া কথিত হয়। ঈশ্বর, ঈশ্বরীয় জ্ঞান, ঈশ্বরীয়-ইচ্ছ?, 

ঈশ্বরীয়-প্রযত্ব, কাল, দিকৃ, অদৃষ্ট_ধর্ম ও অধরা, ও তংতংকাধ্যের প্রাগভাব 

এই আটটি কা্যমাত্রের প্রতি সাধারণ কারণ বলিয়া গণ্য । সাধারণ কারণ 

ভিন্ন যাবতীয় কারণই অসাধারণ কারণ বলিয়1 পরিগণিত হয় । 

সাধারণ কারণসমূহের কাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মন কাধ্যত্ব। আর অসাধারণ 

কারণসমূহের কাধ্যতাবচ্ছেদকধর্্ব পটত্ব ও ঘটতাদি। কুম্তকার, কপাল, দণ্ড, 
সূত্র প্রভৃতি ঘটের প্রতি অসাধারণ কারণ । এবং তত্তবায়, তত্ততুরী প্রভৃতি 
পটের প্রতি অসাধারণ কারণ। অসাধারণ কারণমাত্রই করণ বলিয়া স্বীকৃত 

হয় না। কিন্তু “ব্যাপারবদ অসাধারণং কারণং করণং* অর্থাৎ যে অসাধারণ 

কারণটি ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া! কাধ্যের কারণ হয় সেই অসাধারণ কারণই করণ 

বলিয়। কথিত হয় । যেমন দগ্ডাঁদি কপালছয়ের সংযোগ দ্বার! ঘটের প্রতি কারণ 

হয় বলিয়৷ দণ্ুচক্রাদি ঘটের করণ বলিয়। গণ্য হয় এবং এখানে কপালঘয়- 

সংযোগকে বাপার বলে। সেইরূপ তুরী প্রভৃতি তস্তসংযোগের দ্বারা পটের 

প্রতি কারণ হয় বলিয়! তুরী প্রভৃূতিকে পটের করণ বল! হয় এবং এখানে 

তন্তসংযোগকে ব্যাপার বল হয়। ব্যাপারের লক্ষণ “তজ্জন্ত্সিতি তজ্জন্য 

জনকে! হি ব্যাপারঃ”। ঘটস্থলে কপালঘ্য় সংযোগ, দণ্ডাদিজন্য হইয়া, 

দণ্ডাদিজন্য যে ঘট, সেই ঘটের জনক হ্ইয্স়াছে। এই নিমিত এখানে 
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কপালদ্বয়সংযোগ ব্যাপার বলিয়া! কথিত হয়। এইভাবে অন্যত্রও বৃঝিতে 

হইবে ॥ ৫২ ॥ 

সাগজ্য বীভ্বী অল্দী বল্লতলাহিহণি জুল: | 
ঘা যী হঅক্লামাহাজা হাল্নীগদি লগ্ন: ৭২) 

ভ্রাণ, রসন।, চক্ষু, শ্রবণ, ত্বকৃ ও মন এই ছয়টি ইন্ড্রিয়-হেতু প্রত্যক্ষ- 

জ্ঞানও ছয়প্রকার হয় একথা পূর্ববকারিকায় কথিত হইয়াছে। এখন কোন্ 

কোন্ ইন্দ্রিয়ের কোন্ কোন্ বস্তু প্রত্যক্ষের গ্রাহাবিষয় একথাই বিশ্বনাথ 

এখন বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। গন্ধ, গন্ধত্ব ও সুরভিত্ব প্রভৃতি বস্তসমূহ 

প্রাণেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগ্রাহাবিষয় অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ছার! উহাদের ঘ্রাণজ 

প্রত্যক্ষ হয়। সেইরূপ রস ও রসত্ব প্রভৃতি বস্তসমূহ রসনেন্দ্রিয়ের প্রত/ক্ষ- 

গ্রাহ্থবিষয় অর্থাং রসনেন্দ্রিয়ের ছারা উহ্ণদের রাসন প্রত্যক্ষ হয়। এবং 

শ্রবণেন্দ্রিয়ের ছার! শব ও শব্ত্ব প্রভৃতি বস্তসমূহ প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় অর্থাং 

শ্রবণেক্দ্রিয়ের দ্বার] উহাদের শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয় ॥ ৫৩ ॥ 

সাগাীনি | বাল্ব হলি লালা ইত্যশ্: । বল্লাহিহিলি আহিিহানূ জ্ততমিংআাহি 

নহিসন্্ঃ | বাল্্র্ণ সত্মহাততানু লন্গ্ৃতিজ।লিতনি সততহ্থা | বাললাসঘ-যনুতীন্ত লাআজ্ম 

ন আালথ্যমিলি নীষযম্। লা হননি । হজকম্রাহ্িঅহ্থিল হুন্দশ্ব: । লীশ্বা হা্বী5ঘি 

হান্বলাহ্িহ্িলঃ | বালনীহজঅহীন্মূলী নীচ্ঘ: 4২) 

গোঁচর শবের অর্থ_-গ্রাহা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় ৷ গন্ধত্বাদি এখানে 

আদি শবের দ্বার স্বুরভিত্ব ও অস্ুরভিত্ব প্রভৃতি গৃহীত হয়। ভ্রাণেন্দিয়ের 

দ্বারা গন্ধের ঘ্বাণজপ্রত্যক্ষ হয় বলিয়া গন্ধরৃতি গন্ধত্জজাতিরও ঘ্বাণজপ্রত্যক্ষ 

হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বার যে গুণ গৃহীত হয় সেই গুণের নাম গন্ধ। গন্ধ 

দুই প্রকার--সুরভি ও অস্বরভি ৷ গন্ধ পৃথিবীতেই থাকে অন্থ দ্রব্যে থাকে না। 

কিন্ত পাথিব দ্রব্যের সহিত জল ও বায়ুর সংযোগ হওয়ায় তদাশ্রিত গন্ধ,জল ও 
বায়ুতে প্রতীত হয়। গন্ধমাত্রই অনিত্য । পৃথিবীতে আশ্রিতগন্ধকে ঘ্রাণেন্দরিয় 

প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু গন্ধাশ্রয় পৃথিবীকে ঘ্রাণেক্দ্িয়ের প্রত্যক্ষ 

করিবার সামর্থ্য নাই, যেহেতু প্রাণেক্দ্িয় কোন পদার্থের নিকট গমন করে না, 
পরস্ত দ্রব্বৃতি গন্ধ ঘ্রাণেক্দ্রিয়ের নিকটে আগমন করে বলিয়াই ঘ্রাণেক্্িয়ের 

দ্বার] গন্ধ গৃহীত হয়। এবং পরমাণু ও দ্যপুকগত গন্ধ ঘ্রাণেন্রিয়ের দ্বার? প্রত্যক্ষ 
হয় না, যেহেতু উক্ত গন্ধ ঘ্াপজ প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় নহে । অন্যান্য গন্ধ ভ্রাণজ 
প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় । গন্ধ হইল ব্যাপ্যরৃতি গুণপদার্থ। সবতরাং ব্যাপ্যবৃতি-গুণের 
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আশ্রস্নীতবত দ্রব্যে তং তংজাতীয় গুণ থাকিতে পারে না এবং গন্ধের অভাবও 

থাকিতে পারে না। গুণ ংইল আশ্রিত-পদার্থ, অতএব আশ্রয় নিরপেক্ষ 

হুইয়। কোন গুণই থাকিতে পারে না। যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে 

ব্যাপ্ত করিয়! থাকে, তাহাদের নিজ নিজ আশ্রয়ে নিজের অভাব থাকে ন৷ 

বলিয়1 সেই গুণসমূহ্ ব্যাপ্যবৃত্তি-গুণ বলিয়। গণ্য হয় । যেমন রূপ, রস ও গন্ধ 

প্রস্ৃতি গুণসমূৃহ ব্যাপ্যবৃত্তি। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত 
করিয়! থাকে না, এবং যাহাদের নিজ নিজ আশ্রয়ে নিজের অভাব থাকে, সেই 

সকল গুণ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়! কথিত হয়। যেমন সংযোগ, বিভাগ, জ্ৰান ও 

শব প্রভৃতি অব্যাপ্যবৃত্তিগুণ বলিয়া পরিগণিত হয়। যে রূপাদিগুণের 

আশ্রয্নভৃতদ্রব্যে পরম মহৎ পরিমাণ নাই, সেই দ্রব্যাশ্রিতগুণের প্রত্যক্ষ হয় না। 
এইজন্য পরমাণু ও দ্বপুকের রূপাদি অনুভূত বলিয়। প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় নহে। 

যে গুণ রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় সেই গুণেব নাম রস। রস ছয় 

প্রকার-মধুর, অন্ন, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত । হরীতকী ভক্ষণের পর 
জল পান করিলে জলীয় মধুর রস উপলব্ধ হয়। হরীতকী দ্বার দোষশূন্য 

হইলে জলের মধুর রস আম্বাদিত হয় । রস পৃথিবী ও জলে থাকে । অন্ত দ্রব্যে 

রস থাকে না। পাধিব পরমাণুগত ও জলীয় পরমাণুগত রস নিত্য, তদ্ভিন্ন 
রস অনিত্য। 

সেইরাপ রসত্বাদি সহিত রস রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা রাসনপ্রত্যক্ষের যোগ্য- 

বিষয় হয়। এবং শব্দত্বাদি সহিত শব শ্রবণেক্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রাবণপ্রত্যক্ষের 

যোগ্যবিষয় হয়। উদ্ভৃতযোগ্যরূপাদিবিশিষ্ট পদার্থের প্রত/ক্ষ হয়, কিন্ত 

অনুতভূতরূপাদিবিশিষ্ট বস্ত অতীন্দ্রিয় বলিয়। প্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় হয় না । যে 
সকল গুণে অনুভ্ভূতত্ব জাতির অভাব থাকে সেই সকল গুণ উদ্ভূত । গন্ধ ও রস 
উত্তৃত বলিয়। বুঝিবে ॥ ৫৩ ॥ 

শক লমলভন শীন্নতী পল্সাতি লভুলল্তি দুখ । 
নিলাল-অঁীবা-নহা-হহ-ইনত অহিলাতাযৃজম 148] 

ক্ষিনা আলি নীন্ননুতি' জননাযন্ত্র াতহা | 

মল্লাবি অঙ্:অহন্নাহাীনীকব-ভযমী: 1২২|। 

এখন চক্ষরিজ্র্রয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় বলিতেছেন-_উদ্ভৃতরূপ 

চণক্ষুষপ্রত্যক্ষের োগ্যবিষয়। “চক্ষুর্ীত্রপ্রত/ক্ষ যোগ্য জাতিমদ্গুপত্বং রূপত্বম্”। 

১৫৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অর্থাং চক্ষুরিক্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ যোগ্য জাতির আশ্রয় ষে গুণপদার্থ তাহার 
নাম রূপ । উক্ত রূপলক্ষণে গুণশব্দ সন্নিবিষট না হইলে প্রভাত্বজাতির আশ্রয়- 

ভূতপদার্থে প্রভাতে রূপলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইত। প্রভ1 গুণ পদার্থ নহে 
বলিয়। গুণশব্দনিবেশে উক্ত অতিব্যাপ্তি হইল না। মাত্র শবের দ্বারা মনোভিন্ন 

ইন্ড্রিয়ের ব্যারৃতি হইয়াছে, যেহেতু মনঃসংযোগ ব্যতীত কোন বস্তর প্রত্যক্ষ 

সম্ভব হয় না। এবং উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট সকলদ্রব্য চাক্ষৃষপ্রত্যক্ষের যোগ্য- 
বিষয় হয়। প্রত্যক্ষ যোগ্য পদার্থে বা দ্রব্যে বর্তমান পৃথকৃত্ব, সংখ্যা, বিভাগ, 

সংযোগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্লেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ, ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় ইহারাও 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় । চক্ষুরিন্দ্রিয়, আলোক ও উদ্ভৃতরূপের সংযোগ- 
দ্বার! প্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে অর্থাৎ আলোক সংযোগ 

ও উদ্ভূতরূপ চা্ষৃষপ্রত্যক্ষে কারণ হয় ॥ ৫৪-৫৫ | 

শল্প,লহদদিলি। শীচ্লীচ্দানী অন্তুত্নূলকদলিতি ল লন্ুসত্যহান। লহ্তল্নি 
তত্মূলকননল্ি । যীম্ধীনি । ঘৃখক্্তত্রাহ্কিননি যীব্যল্যকিন্বলিলযা নী্যমূ। লাহহা: 

যীযমতমক্তিভ্থজি: । ছ্যঘাঁয্যিলমীত কখল্? লবান_্যান্তালীলি। জাতীক্-ভঘীৰা 
হনূলজনস্ব ন্মাস্ভুনসত্যস্থী ্ষা্ঘাম। লক্গ লক্যন্থাহত্ন সলি লষী: অরলনাসন্তকন্নল্ট্রল 

কাতান, অরত্যবননন-হণাহি সত্যধ্ধ দলি ভনাসঘঘ্বনতাঘ-অচন্বীন, রল্য-অলঘল- 
অলন্বলভ্ঘ হণকলাই: ঘতযহী ভনাসঘবলনলবঘললাঘব্রচন্নল্্নলি ॥এ*-২৬॥ 

উদ্ভৃতরূপ ইত্যাদি । উদ্ভূতরূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয়। গ্রীন্ম ও 

উম্মাপ্রভৃতিতে অনুদ্তূতরূপ থাকে বলিয়! উহার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় 

নহে। তদ্বস্তি অর্থাৎ উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট দ্রব্য চাক্ষৃষপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। 
পৃথকৃত্ব প্রভৃতি গুণসমূহও প্রত্যক্ষ যোগ্য দ্রব্যে বর্তমান করে বলিয়া উহার. 
এ গুণসকল চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া বোধিত হয়। তাদৃশ অর্থাং 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যদ্রব্যবৃত্তি যে ক্রিয়া, জাতি ও সমবায়, সেই ক্রিয়াদি- 

পদার্থ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। পৃথকৃতাদিগুণসমূহের কেমন করিয়] 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যতা সমুৎপন্ন হয়, সেই কথাই বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__ 
“গৃহাতি” ইত্যাদি গ্রস্থের দ্বারা । আলোক সংযোগ ও উদ্ভূতরূপ যে দ্রব্য 
সমবেত হয়, সেই দ্রব্যবৃতি পৃথকৃত্ব, সংখ্যা, বিভাগ, সংযোগ, পরত্ব, অপরত্ব, 

স্নেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ, ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় এই সকল বস্তর বা পদার্থের 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যতা উৎপন্ন হইয়া উহার] চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়। 
পরিগণিত হয় । যেহেতু আলোক সংষোগ ও উত্ভৃতরূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে কারণ 
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হয়। সেই চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের মধ্যে দ্রবোর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি আলোক- 
সংযোগ ও উত্ভৃতরূপ সমবায় সম্বন্ধে কারণ হয়। আলোকসংযোগ ও 

উদ্ভতবপ সমবায়সম্বন্ধে, দ্রব্যর্ূপবিষয়ে থাকে । আর বিষয়প্রত)ক্ষের প্রতি 

বিষয়তাসম্থন্ধে বিষয় কারস-হয় । এই নিমিত্ত আলোকসংযোগও উদ্ভৃতরূপের 
আশ্রিতপদার্থপ্রত্যক্ষের প্রতি সেই পদার্থই বিষয়তাসম্বন্ধে জনক হয়। 

অতএব অন্ধকারে দ্রব্যাদির চাক্ষুষ প্রত)ক্ষ হয় না। যেহেতু সেখানে আলোক 

সংযোগ থাকে না এবং উদ্ভৃতরূপের অভাববশতঃ পিশাচাদিরও প্রত)ক্ষ হয় 

না। দ্রব্যসমবেতরূপাদিপ্রত্যক্ষের প্রতি আলোকসংযোগও উদ্ভূতরূপ 

স্বাশ্রয়সমবায়সন্বন্ধে কারণ হয় । বূপরসাদিবিষয়প্রত্যক্ষের প্রতি দপরসাদি, 

বিষয়তাসম্বন্ধে কারণ হয়। এখন বিষয়তাসন্বন্ধে বূপরসাদি-বিষয়গ্রত্যক্ষ 

যখন ব্ূপরসাদিবিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, তখন বপরসাদি, আলোকসংযোগ 

ও উদ্ৃভবতরূপের আশ্রয়ভূত দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে সমবেত হওয়ায় আলোক- 

ংযোগ ও উদ্ভৃতরূপ* স্বাশ্রয়সমবায়সন্বন্ধে বূপরসাদিতে বর্তমান থাকিয়! 

দ্রব্যসঘমবেত কপরসাদি প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়। 

দ্রব্যসমবেত (রূপ) সমবেতবপত্বাদির প্রত্যক্ষের প্রতি আলোকসংযোগ 

ও উদ্ভূতবপ স্বাশ্রয়সমবেতসমবায়সন্বপ্ধে কারণ হয়। অর্থাৎ বূপত্বাদি, 
আলোকসংযোগ ও উদ্ভূতবপের আশ্রয়ভূত দ্রব্যে সমবেত-_-সমবায় সম্বন্ধে 
বৃতিমান রূপাদিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়! স্বাশ্রয়সমবেতসমবেত বা 

দ্রব্সমবেতসমবেত পদের দ্বার রূপত্বাদি গৃহীত হয়, আলোকসংযোগ ও 
উদ্ভূতরূপ স্থাশ্রয়সমবেত-সমবায় সম্বন্ধে রূপত্বাদিতে বর্তমান থাকিয়! 

রূপত্বাদি চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয় ॥ ৫৪-৫৫ ॥ 

অল বতযহানব্ ল্য শীন্বহত জী5ঘি লন ভিন্ন: | 
কদাল্যন্থহৃনী মীম কনলগ্গাঘি হ্কাংঘাম || 

যে গুণটি কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বার৷ গৃহীত হয়, অন্য ইন্ড্রিয়ের ছারা গৃহীত 

হয় না, সেই গুণটিকেই স্পর্শ বলিয়া অভিহিত কর] হয় । এইস্পর্শ গুণটি 

পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যে থাকে । স্পর্শ তিন প্রকার-_ 
শীতম্পর্শ, উফ্ণস্পর্শ ও অনুষ্ণাশীতম্পর্শ । আবার অনুষ্ণাশীতস্পর্শ দুই প্রকার-_ 
পাকজ ও অপাকজ। শীতলম্পর্শ জলে থকে । উফ্ম্পর্শ তেজে থাকে । 
পাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ পৃথিবীতে থাকে এবং অপাকজ অনুষ্াশীতস্পর্শ 
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বায়তে থাকে । পৃথিবীবৃতিষ্পর্শ পাকজ বলিয়! পাধিব স্পর্শমাত্রই অনিত্য। 

জলীয়, তৈজসীয় ও বায়বীয় পরমাণুর স্পর্শ নিত্য । দ্বযণুকাদি দ্রব্যের স্পর্শ 
অনিত্য। পরমাণুর ও দ্বণুকের স্পর্শ, ঘ্রাণ, রসন, চক্ষু ও ত্বক এই চারিটি 

ইন্ড্রিয়ের স্পর্শ অতীন্দ্রিয় বা তৃগিক্ছিয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় নহে । রূপ, রস, 
গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটি গুণ__মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে 

বৃত্তিমান্ হইয়! উদ্ভূত হইলে প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় হয়। এই নিিতুই বিশ্বনাথ 

কারিকায় বলিতেছেন-_উদ্ভূতম্পর্শবিশিষ্ট ও উত্ভৃতম্পর্শ ত্বগিক্র্িয়ের প্রত্যক্ষ 

যোগ্য বিষয় হয়। রূপ ও রূপত্ব নীলত্বাদিভিন্ন যাহা! চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের 

যোগ্য বিষয়, তাহ' ত্বগিক্দ্রিয়েরও প্রতাক্ষ যোগ্যবিষয় ৷ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের মত 

তবগিক্রিয় জন্য দ্রব্যপ্রত্যক্ষেও উদ্ভূতরপই কারণ, কিন্তু অনুভ্ূতরূপ কারণ 
লহে ॥।৫৬॥ 

শক্সবলি। ভল্প.ল-জ্দহাঁঅব্রন্য ভ্রন্নী লীন্বহঃ | আীওদি শল্প.লহ্ঘহাণওণি হমবহালাহি 
বহন: | ভ্ণাল্যহিলি। জনজিল্ল কনত্াহিলিল্ন অন্ ন্ঞ্ুতী আীন্ঘ, লু অবিন্ছিয- 

ভ্যাণি সান্থান। লখ্বান দৃখজুত-অছঘাহ্যী ব নতগ্ুষ্থা যুতা ভজা:, ঘর ্ গিযালানযী 

যানবাহন, বীততন্বা লান্া হত্যণঃ:। অনাণনি তহিল্িযঅল্ণ-ল্তঅ-সহ্যহীওদি জর 

ক্কাহআল্। ভখান্য লন্থিব্ন্ছিযঅল্য-লহ্অসত্যহ্থী ক ক্ষাবহান্। লনীলাকত্ত- _অন্থিহিল্রিয 

অল্য-নল্যসত্যহানা ভূন ল ক্কাত্আামূ, সলাআ'লালানু। কিন্তু ন্বান্ুঘসত্হ্ী হঘম্, 

জ্দাহানসত্ঙ্তী ভ্বহাঁঃ কাহ্তান্, অল্তরয-হঘলিইকানূ। আন্বিহিন্রিযঅল্যহভ্যসত্যহানা 

ক্রি ক্কাহগমিলি নন? ন কিখ্িন, আব্দাগ্থুলি-হাভুমিজ-লিহীমযুতনং লা সমীজন্কলভত্তু। 

ভঘহ কাতান জাঘত্রলিলি নব । আাযীভ্নবিলিিধলা সহ্থতাসবল্লাত। হচ্তানভিবিলি- 

ন্, শর্প-নভ্মহা হন লাঘবান্ ক্কাহ্তালভ্ত্ত । সলাঘা অসংঘহারি ভু হজ্ঞাণভিবিতীত কি 

ল হান? লালু সা নহঘার্লীলিত্রহু শান্ত হম্বহালীলি সংযঘহ্র অজ্মলাহ াঘীহনি 

সত্যহাত্ অজত্রক্খ । নহ্িহিল্হিযজল্য-লভ্ৰ-দত্যহানানী ল কনক, লতা ভ্ঘ্যব্র 

ঈন্তুলমূ । লাতু-সলঘান্কত্র গুষ্কাল হন, মলন্িহ লিংআাহিক্ষলণি, ললঘ্িনূ অহ্যানব্লাতাকা 

সম্থী হীমাহিব্যান্তু: ॥4৫। 

উত্ভৃতম্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য ত্বগিক্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ স্পার্শন প্রত্যক্ষের যোগ্য 

বিষয়। স্পর্মত্বাদি সহিত উদ্ভূত স্পর্শও ত্বগিজ্দ্রিয় জন্য স্পার্শনপ্রত্যক্ষের বিষয় 
বলিয়া পরিগণিত হয় । রূপভিন্ন ও রূপত্বপীতত্বাদিভিন্ন যে সকল পদার্থ 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয়, সেই সকল পদার্থ ত্বগিজ্দ্িয়জন্ত স্পার্শনপ্রত্যক্ষেরও 
যোগ্যবিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তথাচ-_ পৃথকৃত্ব ও সংখ্য৷ প্রভাতি যে 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৫৯ 



সকল চতুর্দশ গুণ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় বলিয়! পূর্বে কথিত হইয়াছে 

এবং চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য ব্যক্তিতে বর্তমান ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় চাক্ষুষ” 
প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া! উক্ত হইয়াছে তাহার! অর্থাৎ পৃথকৃত্বসংখ্যাদি চতুর্দশ 

গুণ এবং তাদৃশ ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় ইহার! সকলেই ত্বশিক্ড্রিয়জন্য স্পার্শন- 

প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়। গ্রহণীয়। এখানেও অর্থাৎ ত্বগিক্ড্িয় জন্য দ্রব্যপ্রত্যক্ষেও 

রূপ কারণ। ত্বগিক্ত্িয়জন্দ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি স্পর্শের কারণত্ব এবং 

চক্ষরিন্দ্রিয়জন্থাদ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি রূপের কারপত্ব স্বীকৃত হইলে গৌরব হয় 
বলিয়! লাঘববশতঃ বহিরিক্ত্রিয়জন্দ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি রূপের কারণতা স্বীকার 

করাই উচিত। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“তথাচেতি”' গ্রন্থ | বহিরিন্দ্রিয় জন্য 

দ্রব্যপ্রত্যক্ষে দূপ ক।রণ। এই প্রাচীনমতে বায়ুস্পর্শের প্রত্যক্ষ হইলেও বায়ুর 
প্রত্যক্ষ হয় না, যেহেতু বায়ুতে রূপ নাই, কিন্তু বায়ু অনুমেয় হয় । কিন্তু নবীন 

নৈয়ায়িকগণ বলেন- _বহিরিক্ড্রিয়জন্তত্রব্যপ্রত্যক্ষমাত্রে রূপকে কারণ বলিয়া 

স্বীকার কর] যায় না, যেহেতু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না অর্থাং 

বামুতে উদ্ভৃতরূপের অভাব থাকিলেও বামুর স্পার্শনপ্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় 
বলিয়া তোমার-_ প্রাচীন কথিত অন্বয়-ব্যতিরেকের অভাব পরিদৃষ্ট হয় । কিন্তু 

রূপ থাকিলে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়, রূপ না থাকিলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় ন1! এবং স্পর্শ 

থাকিলে স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হয়, স্পর্শ না থাকিলে স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হয় না এইরূপ 

অন্বয়*বাতিরেকবশতঃ চাক্ষুষপ্রতাক্ষের প্রতি রূপ কারণ এবং স্পার্শনপ্রত্যক্ষের 

প্রতি স্পর্শ কারণ হয়। তোমার মতে- প্রাচীনমতে স্পর্শ থাকিলে বায়ুরও 
স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হইয়াই থাকে স্বৃতরাং বায়ু অনুমেয় নহে। 

প্রাচীন নৈয়াক্সিকের আশঙ্কা--যদি বল বহিরিক্দ্িয়জন্য-দ্রব্যপ্রত্যক্ষমাত্রে 

কোন্ বস্ত কারণ হইবে? কোন্ বস্ত কারণ হইবে না? অর্থাৎ কাধ্যাভাবের 

প্রতি কারণাভাব প্রযোজক এবং আকাশাদিতে বহিরিক্দ্রিয়জন্বাপ্রত্যক্ষাভাবে 

রূপাভাব ও স্পর্শাভাব প্রযোজক বলিয়া স্বীকৃত হইলে গৌরব হয়। কিন্তু 

বহিরিক্দ্রিয়জন্ত পদার্থপ্রত্যক্ষে রূপমাত্র কারণরূপে স্বীকৃত হইলে বহিরিক্ট্রিয় জন্য 

পদার্থপ্রত্যক্ষাভাবে লাঘববশতঃ একই রূপাভাবকে প্রষোজকরপে স্বীকার কর! 

উচিত । এইজন্থ গ্রন্থকার বলিতেছেন-__-আত্মাতে অবর্তমান শব্দভিন্ন বিশেষ- 

গুণবত্ব উক্ত প্রত্যক্ষে প্রধোজক-_কারণ হউকৃ। আত্মাতে অবর্তমান শবভিন্ন 

বিশেষগুণাপেক্ষ! রূপ লঘু বলিয়া রূপ কারণরূপে স্বীকৃত হইলে লাঘব হয়। 

অতএব তোমার মতে বহিরিক্র্িরজন্ দ্রব্য প্রত্যক্ষাভাবে আত্মাবৃতিশবা- 

১৬০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ভিন্ন বিশেষ গুণাভাব প্রযোজক হয় আর আমার মতে কিন্তু উদ্ভূতরূপাভাব 
প্রযোজক । অতএব লাঘববশতঃ দূপ কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। নবীনগণ 
বলেন--এরূপ বলিতে পার না। কারণ রূপের প্রত্যক্ষে কারণত্ব স্বীকার 

করিলে বাম়ুতে রূপ না থাকায় তৃিক্ত্িয়ের দ্বারা বাসর স্পার্শনপ্রত্যক্ষের 
অনুপপত্তির আপত্তি হয় । যদি বল বায়ুর তাদৃশপ্রত্যক্ষের অনুপপত্তি আমার 

অভিলধিত বস্ত, কারণ শব্দাদিহেতুর দ্বার! বায়ু অনুমিত হয়। এরূপ উক্তি 

অযুক্তি বলিয়া গণ্য হয়। যেহেতু লাঘববশতঃ উদৃভূতস্পর্শই বহিরিক্বিয়জন্য 

্রব্যপ্রত্যক্ষে কারণ বলিয়া স্বীকৃত হউক্। প্রভাতে উদ্ভূতম্পর্শের অভা ববশতঃ 

প্রভার প্রত্যক্ষাভাবের আপত্তি ইষ্ট বা অভিলষিত বলিয়া! স্বীকৃত হয় না কেন ? 

অতএব “প্রভাং পশ্যামি” ইত্যাকারক প্রভাবিষয় কচান্ষষপ্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের 
মত “বাম়ুং স্পুশামি” ইত্যাকারক বায়ুবিষয়ক জ্ঞানের সম্ভব হয় বলিয়। বামুরও 

প্রত্যক্ষ অবশ্যই সম্ভব হয়। সুতরাং'বহিরিক্দ্িয় জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষমাত্রে রূপ কারণ 

নহে বা স্পর্শও কারণ বলিয়৷ গণ্য হয় না । অতএব আত্মাতে অবর্ভমান যে শব্দ 

ভিন্ন বিশেষগুণ তাদৃশবিশেষগুণবত্তৃই উক্ত প্রত্যক্ষে ক।রণরূপে স্বীকৃত হয়। বায়ুর 

স্পার্শনপ্রত্যক্ষত্ স্বীকারে বায়ুগত সংখ্যাদিরও স্পার্শনপ্রত্যক্ষত্ব স্বীকৃত হুউক্। 
বায়ুও প্রভার একত্বসংখ্য। স্বীকৃত হইয়াই থাকে--“ইয়ং একা দীপপ্রভ1”ইত্যাকারক 
প্রভাগত-একত্বসংখ্যাজ্ঞানের মত “অয়মেকো। বায়ু”রিত্যাকারক বাম়ুগত একত্ব- 

খখ্যার জ্ঞানও অবশ্য হইবেই । কোনস্থানে-_.যেখানে একজাতীয় দুইটি বায়ুর 

প্রবাহগত পরস্পর সংমিশ্রণ থাকে না, ভেদ থাকে, সেখানে বাম়ুগত দিত্বাদি 

সংখ্যার উপলব্ধি হয়। অ।বার কোন স্থলে--যেখানে একজাতীয় ছইটি বামুর 

প্রবাহ্গত পরস্পর সংমিশ্রণরূপ দোষ থাকে, ভেদ থাকে না, এইজন্য সেখানে 

বামগত দ্বিত্বাদিসংখ্য। ও পরিমাণাদির বোধ উৎপন্ন হয় না। এই কথ! বলেন 1৫৬॥ 

ল্সাচ্ঘহী (২) হল্লীঘীমী ললজা ব্ালক্কাহতলু । 

অলীয়ান্থা সুভ ভলিক্ল্রা দ্ী ললি: কলি: ||| 

মনের সহিত ত্বগিক্দ্িয়ের সংযোগ জ্ঞানের কারণ অর্থাং মনের সহিত 

ত্বগিক্দিয়ের সংযোগ হয়, পরে ত্বগিন্দ্িয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলে জ্ঞান- 

সামান্যের উৎপতি হয়। সর্ববশরীরব্যাপী বাসুই ত্বগিজ্তিয়স্বরূপ | সুখ, দুঃখ, 

ইচ্ছা, ছে, জ্ঞান ও য় ইহার] মনোরূপ ইন্জ্িয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় অর্থাৎ 

মানসপ্রত্যক্ষের ফোগ্যবিষয় বলিয়া! অভিহিত হয় ॥ ৫৭ ॥ 

প্রত্যক্ষখণ্ডম ১৬১ 

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/৩৭-১১ 



ব্বীছছতি । ল্রকলল:ঘরঁধীনী ফ্বানবামাল্মন্ধাবআলিতর্থ:| কি ভর সমাঘানূ? 
সম্থমিক্কা্ট অন্ন" অন্গতনা পুহীনলি অর্টনানন ললঘ্বা জ্বানাজললমলিলি | লন্ত ভ্তম্বমিকা 

কি বান মনিচ্যনি-অন্তুলঅন্বন হলতোহণ লা? লাহাঃ অন্তুলতভালবযু্াশ্রানূ। 

লগাহি সব্মহী ঙ্থ্হাহিনা অঙ্থ লন:ভঘঁথীনহ ইন্তুনানূ, ন্বহৃলানাইল্র ল ল্লাঞ্ভমাক্িতহামূ। 

স্বানাইহসালাইত ল মানব সত্মহামূ, স্বালাহালান ন্ব আল্দলীওদি ন সত্ধামিলি। হর্ন 
হ্যালিষ্বীলালানাইল্র লান্তুনিলি:, আহ্হ্যষ্কানানালাহ লীঘদিনি:, দহ্ষ্বানানান্রাহ ল 
হাভহণীঘ হুঅন্তুদত-ভাল্যুলাতাহ্ লান্তুত: | শভলীসন্জাআানান্্ ল ভনহোদ। ঈলমূ। 
্তস্ুমিসাক্কাভীন্যন্ননভা হিম্যন্ববষ্মনুষচব্র-লাব্দলহন্ন সব্সহানসবল্পানূ, লব্লীন্লিবন 
লালামানন্, গ্তত্ুমিসা কুক্কাত নিভিতি্ককণন্বনন নিন আযবী হৃঅনাদি সলাআামান্রানু। 

অথ হ্বাললা হভ.লন অযীবাহস অহ ক্াহঘাক্ম, হা হাবন-ন্বাহূনাহি-সংঅহা-ন্কান্ত 

ত্রান্বসঅহ্া হআনু, নিণয-নক্অযীবাহ ক্্রভ-লল-ভঘীবাহর ন্ব নানু, নহকণহ- 

সলিন্ল্াইকনদি লাল হ্সাহিলি। অল হছিল্ দুত্াঁকিভুলবব্া ্ভ-লনঃসঁথীঘহ 

হ্ানসত্ন বিজু ভ্বাহ্নাহিলান্যা: ভ্ঘাহালাহি-সলিন্বল্নক্জনন্তুললান্তুবীঘাল কঙভ্যল্ত 
হুনি। জন্ঠীন্তস্তমবতন্ত্ীশান ্বলমলল-ভাঘীবাভঘ স্ালকইন্তু জতচ্যম্ তা কতচমবী। 

াহাণাহি দব্সহাকাক তক্.লন-অযীব।লালালতান্মসঅহালিলি শ্রহৃল্তি। 

নলীগান্তানিনি। ললীজল্য-সহালিম্বয হঅখ:। লনিহীনম্, লিল: | ঘন 

স্তত'াহ্কিনণি দনীমান্ীম। হ্নদাব্দাদি ললীন্সান্তা:, ক্কিল্ত নলীলাসহ্ৰ বীন্বহ 

হতনন নুুকলাহ্ললীক: ॥4৩॥। 

ত্বচসংযোগইতি । ত্বস্মনঃসংযোগ জ্ঞানসামান্যের অর্থাং জন্জ্ঞানমাত্রের 

প্রতি কারণ। আত্ম মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন আত্মার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় 

বলিয়। মনের সহিত আত্মার সংযোগের পর আত্মার ইচ্ছানুসারে মন তং তং 

ইন্্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই ইন্দ্রিয় স্বকীয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। 
সেই বিষয়ের যে অংশে সেই ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, বিষয়ের সেই অংশে 

আলে।কসংযোগ ও উদ্ভূতরূপ থাকে, তখন আত্মাতে সেই বিষয়ের জ্ঞান 

উৎপন্ন হয়। জন্তজ্ঞানমাত্রের প্রতি ত্বজ্মনঃসংযোগের কারণত্ব স্বীকারে প্রমাণ 

কি? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না কারণ সৃযুপ্তিকালে মন পুরীতংনাড়ীতে 
অবস্থান করে, পুরীতৎনাড়ী নির্ববাতহেতু উহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে 
না। অতএব সুযুপ্তিকালে পুরীতৎনাড়ীতে অবস্থানকালীন মন বামুস্বরূপ 
ত্বগিজ্্িয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না বলিয়। তখন কোন জ্ঞান উৎপন্ন 

১৬২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাধলী 



হয় না যেহেতু কারণাভাবে কাধ্যোংপত্তি হয় না; সুতরাং ইহার দ্বারাই 
প্রমাণিত হয় যে ত্বক্মনঃসংযোগই জ্ঞানপামান্তের প্রতি কারণ। 

সুযুপ্তিকালে মন যেখানেই থাকুক না কেন, সুযুপ্তি অবস্থায় যখন কোন 

জ্ঞানেরই উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই তখন ত্বত্মনঃসংযোগের উপপতির প্রয়োজন 

কিঃ যদি বল সৃযুপ্তিকালে কোন্ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে? অনুভবাত্বক জ্ঞান 

হইবে ? না, ম্মরণাত্ক জ্ঞান উৎপন্ন হইবে? প্রথম অর্থাৎ অনুভবাত্মকজ্ঞান 

সৃযুপ্তিকালে উৎপন্ন হয় না। যেহেতু তখন অনুভবাত্মক জ্ঞানের সামগ্রী অর্থাং 

কারণকৃট ব! কারণের বন্তপমূহ থাকে না। তথাহি-_সৃযুপ্তিকালে মন থাফিলেও 

মনের সহিত ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হয় না, এবং মন£সংযুক্ত-ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের 

ংযোগ হয় না, এবং তাদ্বশ ইন্ড্রি়সংযুক্ত বিষয়ের অংশে আলোকসংযে৷গ ও 

উত্তৃতরূপ থাকে না। অতএব পরিলক্ষিত হয় যে__সৃযুপ্তিকালে জ্ঞানের কারণ- 

কূটের অভ।ববশতঃ কার্্যভুত চাক্ষষাদি প্রতক্ষাত্বক অনুভবরূপজ্ঞান উৎপন্ন 
হয়না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন-চন্কুরদির সহিত মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের 

প্রতি হেতু, আর মনঃ আত্তরিক্ত্রিয় এবং জ্ঞান, সখ ও দুঃখাদি হইল আতন্তরবিষয় 

বা বস্ত। সৃতরাং মন স্বগ্রাহ্ জ্ঞানাদিবস্তর প্রত্যক্ষসাধন। অতএব বিশ্বনাথ কর্তৃক 

প্রত্যক্ষে চক্ষুরাদির সহিত মনঃসংযোগ কারণরূপে স্বীকৃত হওয়ায় সৃযুপ্তিকালে 
তাদৃশকারণের অভাববশতঃই কার্য্যভূত চাক্ষষাদি প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় না। 

মনঃ আত্তরিন্দ্িয়, আর জ্ঞান, সুখ ও দুঃখাদি আতন্তরবস্ত। সৃতরাং মন 

স্বকীয় গ্রাহ্া জ্ঞানাদিবস্তর প্রত্যক্ষসাধন। সৃযুপ্তিকালে আত্তরবস্ত জ্ঞানাদির 
অভাব থাকায় মানসপ্রত্যক্ষও সম্ভব হয় না। এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, য়, সুখ 
প্রভৃতি আত্তরবস্তসমূহের অভাববশতঃ আত্মারও প্রত্যক্ষ হয় না। এবং আত্তর- 
বস্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাবহেতুই অনুমিতি হয় না। সেইরূপ সারৃশ্যজ্ঞানের 

অভাব থাকায় উপমিতি হয় না। এবং এ মুক্তি অনুসারে পদজ্ঞানের অভাব- 

বশতঃ শাব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। এইভাবে অনুভবাত্মক জ্ঞানের সামগ্রী 

না থাকায় কোন অনুভবাত্মক-জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সুযুপ্তিকালে স্মরণাত্মক- 

জ্ঞানও উৎপন্ন হয় না। স্মরণাত্মক-জ্ঞানের অনুরোধে সংস্কারের উদ্্বোধক 

কল্পন। করিতে হয় । এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-সুযুপ্তিকালে সংস্কারের 

উদ্বোধক ন1 থাকায় ম্মরণাত্মক-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। এরূপ বলিতে 

পার না। যেহেতু সুযৃপ্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে সমুৎপন্ন ইচ্ছাদিজ্ঞানমাত্র- 

ব্যক্তির এবং সেই জ্ঞানব্যক্তির সম্বন্ধে আত্মারও প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয়। 

প্রত্যক্ষখণ্ডমূ ১৬৩ 



সুযৃপ্তির প্রাকৃকালে উৎপন্ন ভ্ঞানাদি অতীন্দ্রির় এই বিষয়ে কোন প্রমাণ 
পরিলক্ষিত হয় না । সৃয়ুপ্তির প্রাকৃকালে বা পৃবর্বক্ষণে নির্ধিবিল্পক জ্ঞানমাত্র 
নিয়মতঃ সম্পন্ন হয় এ বিষয়েও কোন প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় না । জন্যজ্ঞান- 

মাত্রের প্রতি ত্বজ্মনংসংযোগ কারণরূপে স্বীকৃত হইলে রাসনপ্রত্যক্ষকালে ও 

চাক্ষষাদিপ্রত্যক্ষকালে তৃগিক্দ্রিয়জন্ত প্রত্যক্ষ বা স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হউক । যেহেতু তখন 
ত্বাচ্রত্যক্ষের কারণ বিষয়ত্বকৃসংষোগ ও ত্বত্মনঃসংযোগ এই উভয় আছে অর্থাং 

ত্বস্বনঃসংযোগ সেই সময়ে অবশ্যই আছে, যেহেতু উহ] জ্ঞানসামান্থের প্রতি 

কারণ, আর বিষয়ের সহিত ত্বশিক্ট্িয়ের সংযোগও সকল সময়েই আছে, কারণ 
ত্বগিক্্িয় সর্ববদেহব্যাপী বলিয়া! পৃথিব্যার্দিবিষয়ের সহিত রসনাদিসংযোগ- 

কালেও--সকল সময়েই শারীরিকত্বকৃূসংযোগ্ের সম্ভব হয় ত্বজ্মনঃসংযোগের 

কারণত্বাস্বীকারে রসনাদিপ্রত্যক্ষ না হউক্, যেহেতু তুমি জন্য জ্ঞানসামান্যের 
প্রতি তৃত্মনঃসংযোগের কারণতা স্বীকার করিয়াছ--ইহাই উক্ত গ্রন্থের ভাবার্থ । 

চাক্ষষপ্রত্যক্ষের সামগ্রী, স্পার্শনপ্রত্যক্ষের সামগ্রী, বা রাসনপ্রত্যক্ষের 

সামগ্রী ইহাদের মধ্যে পরম্পর বিরোধবশতঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান, স্পার্শন- 
প্রত্যক্ষাত্ম কজ্ঞান ব৷ রাসনপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান ইহাদের মধ্যে কোন একটি জ্ঞানও 

না হউকৃ। 

এই পুর্ববপক্ষকল্পে ত্ত্মনঃসংযোগকারণবাদী বলিতেছেন--সুযুপ্তিকালে 
জ্ঞানের অনুৎপত্তি দ্বারা বা জ্ঞানাভাবের উৎপতি দ্বারাই জগ্চজ্ঞানসামান্যের 

প্রতি ত্বত্বনঃসংযোগের কারণত্বসিদ্ধ হইলে পর-.চাক্ষুষসামগ্রী ও স্পার্শন- 
সামগ্রীর বর্ভমানকালে কেবল চাক্ষষেরই অনুভব হয়। স্বৃতরাং এই অনুভবের 

অনুরোধবশতঃ চাক্ষষাদিপ্রত্যক্ষ সামগ্রী স্পার্শনাদিপ্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক এইরূপ 
কল্পিত বা অনুমিত হয় । ৃ 

কিন্তু অন্যে অর্থাং মিশ্রসন্প্রদায়-সৃযুপ্তির অনুরোধে অর্থাৎ সুৃপ্তিকালে 
জ্ঞানের অনুংপত্ির অনুরোধে চশ্মমনঃসংযোগ জন্তজ্ঞানসামান্তের প্রতি 

কারণরূপে কঞ্জিত হয়। মৃতরাং সৃযৃপ্তিকালে জন্জ্ঞানসামান্তর কারণ 
চর্্মমনঃসংযোগ ন! থাকায় তৎকালে জ্ঞানের অনৃৎংপতি হয় । চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষ- 
কালে পুর্বেবাজত স্পার্শনপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয় না এবং চাক্ষষাদিপ্রত্যক্ষকালে 
চম্মমনঃসংযোগ থাকিলেও তখন ত্বকৃমনঃসংযোগ না থাকায় ত্বাচপ্রত্যক্ষ হয় 

না--এই কথা বলেন। ত্বক শবের অর্থ--সব্বদেহব্যাপী বানু, কিন্ত চর 
শবের অর্থ উহ! নহে। চর্ম (1৭০। ত্বক %11101 19 বানু )। 

১৬৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



মনোগ্রাহ ইতি । মনোজন্ত প্রত্যক্ষের বিষয় অর্থাং মানসপ্রত্যক্ষের 
বিষয় । মতি শবের অর্থ জ্ঞান । কৃতি শবের অর্থ যত্ু। সৃখত্ দুঃখত্ব প্রভৃতিও 

মানসপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় । এবং আত্মা-_-জীবাত্মাও মানসপ্রত্যক্ষের 

যোগ্য বিষয় । মন আত্তরিজ্তরিয়, জ্বান, সুখ প্রভৃতি গুণসমূহও আস্তরবস্ত | 

এই আত্তরিক্দ্রিয় মনের দ্বার! জ্ঞানাদি আন্তর গুণাশ্রয় আত্ম গ্রত)ক্ষ হয়। 

এইজন্য আত্ম! হইল মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় । রূপম্পর্শাদি গুণসমূহ বাহ্াবস্ত 

বলিয়া উহার] চক্ষুরাদিবাহ্ে্ট্রিয় দ্বার! প্রত্যক্ষ হয় বা এইজন্য রূপাদিগুণসমূহ 

"চক্ষুরাদিবাহ্ক্দ্িয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় বলিয়! কথিত হয়। রূপাদি বাহ্- 

গুণসমৃহ আত্মাতে থাকে ন৷ বলিয়। আত্ম চক্ষুরাদি বহিরিক্ট্িয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য 

বিষয় নহে ইহাই “মনোমাত্রস্যগে।চর” এই গ্রন্থের অর্থ । এই গ্রস্থ্বের অর্থ 
গ্রন্থকার পূর্বেবাক্ত ৫০ সংখ্যক ক।রিকায় বলিয়াছেন। এইজন্য এখানে আর 

কথিত হইল না ॥ ৫৭ ॥ 

সান অলিভ্নিন্ক্া্র্ণ বহ্বীল্দ্িযলিত্সনী | 
মনু নভুনিঘ উত্তুতিল্িষ্ লতা ললম্ 44) 

প্রমীয়তে অনেন ইতি প্রমাণম্ অর্থাৎ প্রমার করণই প্রমাণ বলিয়া! অভিহিত 

হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিপ্রকার প্রমাণের মধ্যে 

প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরিচয় গ্রন্থকার প্রথমেই দিয়াছেন। অনুমানাদি প্রমাণ 

অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রাধান্য সর্বসম্মত, যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুমানাদি 
প্রমাণের উপজীব্য এবং অনুমানাদি প্রমাণ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন। অনুমান 
ও উপমান ষে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন তাহা সহজেই বোধিত হয়। যেব্যক্তি 

বাক্যার্থবিষয়ক যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানবান্ তাহাকে আপ্তব্যক্তি বলে, সেই আপ্ত- 

ব্যক্তির বাক্যই শব্বপ্রমাণ বলিয়৷ কথিত হয়। অতএব শব্রপ্রমাণ অপেক্ষা 

প্রত্যক্ষপ্রমাণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। 

প্রত্যক্ষজ্ঞানকরণং প্রত্যক্ষপ্রমাণমূ। ষেকার্যের যে কারণটি ব্যাপারকে 

দ্বার করিয়! কার্ষের জনক হয় তাহাকে করণ বলে । যেমন রাম কুঠারের দ্বারা 
বৃক্ষচ্ছেদন করিতেছে । এখানে কুঠার হইল করণ, বৃক্ষ কুঠ।রসংযোগ হইল 

ব্যাপার এবং ছেদন হইল কার্য । সেই অনুমানস্থলে ব্যাপ্তি হইল করণ বা 
প্রমাণ, পরামর্শ হইল ব্যাপার, অনুমিতি হইল কার্ধ্য ৷ অনুমিতিস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান 

হইতে পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং এই ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শজ্ঞানকে দ্বার করিয়া 
অনুমিতির জনক হয়। পরামর্শজ্ঞান ব্7াণ্ডিজ্ঞানজগ্য হইয়! ব্যাণ্ডিজ্ঞানজন্য যে 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৬৫ 



অনুমিতি সেই অনুমিতির জনক হয়, এইভাবে “তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকো! 

হি ব্যাপারঃ” ব্যাপারের লক্ষণার্থ কথিত হইয়াছে । প্রতি-_বিষয়ং প্রতি অক্ষং 

ইন্দ্রিয় ইতি প্রত্যক্ষম্ অর্থাং বিষয়োপলব্ধি জন্য মনঃসংযুক্ত ইন্দ্রিয় অর্থের__ 
বিষয়ের প্রতিগমন করে বা বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় 
তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। উপমিতিতে সাদৃশ্যজ্ঞান করণ, আর অতিদেশবাক্য 

্মরণ ব্যাপার । শাববোধে-_-পদজ্ঞান করণ আর পদার্থ স্মরণ ব্যাপার । 

ইন্দ্রিয়ার্থসন্নি কর্ষজন্যজ্ঞানং প্রত্যক্ষম। ইন্দ্িয়ং অর্থেন সহ সংবধ্যতে অর্থাৎ 

অর্থের_স্ব স্ব গ্রাহা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন 

জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান। যথা ঘটাত্মক বিষয়ের সহিত চক্ষরিক্দ্রিয়ের সংযোগরূপ 

সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ দ্বার উৎপন্ন ঘটজ্ঞানই ঘটের প্রত্যক্ষজ্ঞান। অন্তত্রও এইভাবে 

বুঝিতে হইবে । “ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ” এখানে ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য এবং সহ 
শকের প্রয়োগ দ্বারা অর্থের__বিষয়ের অপ্রাধান্য বোধিত হয়। এইভাবে 

“আত্মা মনসা সংযুজ্যতে” আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয় এখানে আত্মা 

প্রধান এবং মন অপ্রধান, এইজন্যই মন আত্ম! দ্বার নিয়ন্ত্রিত হইয়। আত্মার 

ইচ্ছানুসারেই মন সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং মনঃসংযু্ত ইন্দ্রিয় 
বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে তদ্বিষয়ক উৎপন্ন জ্ঞান আতআমাতে বৃত্তি করে। 
এ বিষয় পূর্বেব সবিশদ কথিত হইয়াছে । 

প্রাণ, রসন, চক্ষঃ, তৃকৃ ও শ্রবণ এই পাঁচটি বহিরিক্দ্রিয় এবং মন অন্তরিক্ত্িয় । 

বাহ ও আত্তর পদার্থের জ্ঞানোংপত্তির জন্যই উভগয়বিধ ইন্জ্রিয় অনস্থীকার্ষ্য 

বন্ত। এই কারণেই উক্ত ছয়টি ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানেক্দ্িয় বলে । বাক্, পাশি, 

পাদ, পামু ও উপস্থ এই পীচটি কর্শেজ্রিয় বলিয়া স্বীকৃত। বাকৃ__কথ] বলা, 

পাণি-_বস্ত গ্রহণ করা, পাদ-গমন করা, পায়ু-_-মল ত্যাগ করা, উপস্থ __ 

মৃত্র ত্যাগ করা। এইগুলি কর্মেক্িয়ের কার্য । ন্যায় বৈশেষিকগণ-_জ্ঞানের 
উৎপাদককেই ইন্জ্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন। কার্য্যের উৎপাদককে ইন্দ্রিয় 

বলিয়। স্বীকার করেন নাই। 

জ্ঞান ছুই প্রকার--নিধ্বিকল্পক জ্ঞান ও সবিকল্পক জ্ঞান। নিষ্বিকল্পক 

জ্ঞানের অপর নাম নিব্বিষযয়ক বা নিম্প্রকারক। আর সবিকল্পক জ্ঞানের 

অপর নাম সবিষয়ক বা সপ্রকারক । এই নিধ্বিকক্পক জ্ঞান অতীক্তরিয়। 
নিব্বিকল্পক ও সবিকল্পক জ্ঞানের পরিচয় পুর্বেব বিশদভাবে কথিত হইয়াছে। 
এইজন্য এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না। 

১৬৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



প্রাণাদি জ্ঞানেক্্রিয় ছয়টি বলিয়া! প্রত্যক্ষও ছয়প্রকার হইয়াছে--গ্রাণজ, 

রাসন, চাক্ষুষ, স্পার্শন, শ্রাবণ ও মানস এই ছয় প্রকার প্রত্যন্ষে মহত্ব কারণ। 
ইন্ত্িয় করণ বলিয়া কথিত। এই ছয়টি ইঞ্জিয়ের মধ্যে চক্ষুরিক্রিয়ই বিষয়ের 
প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গমন করিতে পারে । অবশিষ্ট পাঁচটি ইন্ত্িয় বিষয়দেশে 

গমন করে না। 

শব ভিন্ন উদ্ভৃত বিশেষ গুণের অনাশ্রয় হইয়া জ্ঞান-কাারণ-মনঃসংযোগের 

আশ্রয়ভূত পদার্থই ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত ॥ ৫৮ ॥ 
হ:অযীনাবানল্লং ঘহু হআল্কাহক ঘত্বত্রাহিনিহাচ জ্বাল ল অজমনলি, দুল 

শিহীঘগাহ ঘত্রতজাইস্বানালালাহ্, নিহিচ্তবুভী লিহীঘঘাহ্বালহ ক্কাহতআলান। খাছ 
সখললী ঘন্র-ঘতবলঘীবমিচ্তযালজবান্ী হ্বান জাঘবী, লঈল লিত্মিককক্ষদূ। জল্পন 
সন্মহান। লখাহি- নহাচ্ঞ্াানলবানিষ্বানহ্ দত্যহা' ল অতলি, ঘতুদন্' আনামীলি 

পতযমানু। লক্গাব্সলি গান সন্কাহীমূয দাবি, হান ঘন ঘত্রমূ। হয: স্কাহ: 
ঘ হৃত নিহীনতলিত্যুকমবী । লিহীম্বদী যু লিহীমতমূ, লহ নিহীঘঘালানল্হ্ক্ষলিত্তুক্ভঅনী। 

নিহীনতানানভ্ভ্ক্ষসক্তা্ হাল লিহাচ-ন হাচ্ভয-হ্ালি জাহ্ঘাল। লিনিল্রককণক নব 

ঘনুতত্রান্কি ল মক্কাহ্ভীল ঘল্রুনাহিতি হাচ্ভু-ঘত্রাহি- হাচ্জয-নাল স্বান ল বমমত্রলি। 

ঘত্ুন্রাবাসন্তা ন্ন ঘন্যাহিনিহাচ্ত-ঘান ল ভপনলি, জাত্যব্বম্তভীনাঘলিব্ি-নহাখ- 
স্বানঘস কিছ্বিভুচ্দ-সক্াহ্ত্র-ল্যিলানূ । মহুলিনি। লজ্মগতঘহী লহুত্ন অনলাঘ- 
অঙন্ন জ্কাহতলূ, রত্যজমনলালা যুঘ-ল্দ-আলাল্যালাঁ সত্য্বী হলাসয-অললাঘ- 
অকন্ব-্ন, লভম-অলঈব-বলললালা বুঘতত্র-ক্কককিত্রান্থীলা সব্যধী হআাসয-বলনল-অললাঘ- 

অঙবল্হীল ভ্তাহআাদিলি। হুল্ছিযলিলি। আন্গাদি ঘতশ্িঘ্ব হুততন্তুমত্যব | হল্রিঘত 

নত ল জালি:) দৃথিন্বীবলাহিলা জাত্বুগঘানূ। কিন্ত্ত হাতইলবীহুমূত লিহীম্স-যুগ্যালাগঘতন 

অলি হানক্ষাআ-নন:লতীবাসযত্নলূ ছন্রিঘল্। আহলাহ্ত্রাহতায- ঝন্সন্তমূ। 

শব্মূনলিহীঘ-যুতাহর সীগঘভলান্- হাজ্ইনইলি | নিহীম-ঘুভাত কঘাইহন্বগ্তাহাতরণি 

অনানূ-__শহ্মূতলি | শুহ্মূনত্ন ল জালি:, হ্যঙ্তভতল্াহিলা আভুঘ্যলি। ল ন্ব হ্যন্ঘঅলাহি- 
স্যাচ্থ লানলীহ্ম্নদিলি মান্যমূ, শহ্নুলকঘতািনা ন্থান্তঘাহী অলক্কত্ানুদদট: | 
ক্ষিল্তু হ্যন্বকতাহি-ন্যান্ঘ লাবলান্তুহমূলত্, লহ্মালন্কুতইনীক্ু.ললদূ। নীল অআাবাহ্থা- 

শ্রচ্যতিবি। ভরখান্থ হাভইলবীল্ল-যুঘা: অযাবানিহিন্গৃহাবালচ্যেঘযলী-_লিহীঘিলি। 

জ্কান্তাহ্ন্াংাথ-_লিহীম্ঘহ্ভম্ | হল্দিবালযত্র-দিঘঘ্বতীবাংসানি সান্নাঁ নবী সহা- 

অলক্কতবাহিল্লিযানযত্র-শাগোঘ, লনীললব হ্ভান্তান্ী কনানাছসত্যধী অজি ঘতক্ষলবা 

জ্াতজীমূল-্বৃ'ভযীবাতাসযত্য ক্ষা্তাইন্রহিগা নন:ঘহদ্ | আ্বানক্ষততনিজ্সঘি 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৬৭ 



নহ্বাহতাততর | ন্ষতআামিলি | অন্বাঘাহ্ণ ক্কাহ্থ ভহতোলূ | আভ্বাথাহতমূ জ্যাণাহ- 

নতম্ ॥4৫।। 

প্রত্যক্ষজ্ঞান দুই প্রকার-_ নিধ্বিকল্পক বা] নিধ্বিষয়ক বা নিম্প্রকারক জ্ঞানও 
সবিকল্পক ব1 সবিষয়ক বা সপ্রকারক জ্ঞান। বিকল্প শবের অর্থ-বিশেষণ। 

বিকল্পয়তি বস্ত ষং তদ্ বিকল্পকমূ অর্থাং কোন বস্তকে যে বিশিষ্ট করে তাহাকে 
সবিকল্পক--বিশেষণ বলে । বিশেষণরহিত বস্তর স্বরূপমাত্রকে যে জ্ঞান বিষয় 

করে সেই জ্ঞানই নিধ্বিকল্পক। যে জ্ঞান নিজের বিষয়ভূত বস্তূতে বা পদার্থে 
কোন বিশেষণের সন্বন্ধকে অবগত করায় না, কেবলমাত্র সেই পদার্থের স্বরূপ- 

মাত্রকেই বিষয় করে সেই জ্ঞানেব নাম নিবিবিকল্পক । ঘটপটাদি স্থলে ঘটপটাদি 

দ্রব্যের জ্ঞানকে বুঝাইবার জন্য ঘটপটাদি শব্দ উল্লিখিত হয়। কিন্তু নির্বিকল্পক 
জ্ঞানস্থলে পদার্থের বা'বিষয়ের বোধক বা জ্ঞাপক শব্দ উল্লিখিত হয় না। 

যেমন কোন অজ্ঞান শিশুর কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষের পর সে উক্ত প্রত্যক্ষাত্মক- 

জ্ঞানকে অপর ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ করিতে পারে না বা প্রকাশ 

করিবার মত বোধশক্তি নাই সেইরূপ কোন ব্যক্তির নিব্বিকল্পক জ্ঞান হওয়ার 

পর সে ব্যক্তি এ জ্ঞানকে অপবেব নিকট প্রকাশ করিতে পারে না। তাহার 

কারণ হইল এই যে-জ্ঞানের বিষয়ভূত বস্তর বাচক শবই জ্ঞানপ্রকাশের 
সহায়ক বা বোধক হয়। জ্ঞান যেভাবে স্ববিষয়কে বৃঝাইয়। দিতে সমর্থ হয় । 

শবও সেইভাবে স্বজ্ঞানের বিষয়কে বুঝাইয়] দিতে সক্ষম হয় । সেই শব দ্বার! 

সেই জ্ঞান অপরের নিকটে প্রকাশিত হয় । শব্দ দ্বারা সকল সময়েই বিশিষ্ট 

বস্ত বোধিত হয়, তবে অবশিষ্ট ব। বিশেষণরহিত বস্ত শব্দ দ্বারা বোধিত ব। 

জ্ঞাত হওয়। যায় না। নিধ্বিকল্পক জ্ঞান বিশিষ্ট বস্তকে বুঝাইতে সমর্থ হয় 

না। এইজন্য নিব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয়তৃত বস্তর বোধক বা জ্ঞাপক কোন শব্দ 

ন] থাকায় কোন ব্যক্তি নিধ্বিকল্পক জ্ঞানকে অপরের নিকটে প্রকাশ করিতে 

পারে ন1। ঘটত্বা্দি ঘটাদির বিশেষণ, ঘটাদি শব ঘটত্বাদি বিশেষপকে ন। 

বুঝাইয়া কদাপি ঘটাদি স্বরূপমাত্রকে বুঝাইতে সমর্থ হয় না । অথচ নিধিবকক্পক 
জ্ঞানে ঘটত্বািরূপ বিশেষণ বজিত ঘটাদিস্বূপমাত্রই বিষয় হয় । এই নিমিতই 

নিব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় কোন শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয় না অর্থাং 

নিহিবিকলক্পক জ্ঞানের বিষয়কে বুঝাইতে সমর্থ কোন শব ন থাকায় নিব্বিকজ্পক 

জ্ঞান কোন শবের দ্বার! প্রকাশিত হয় না। যখন কোন ভ্রব্যপ্রত্যক্ষজন্য সেই 

দ্রব্যের প্রতি চক্ষঃ উন্মিলিত কর! হয়, তখন সেই দ্রবোর সহিত চক্র সঙ্নিকর্ষ 

১৬৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বা সম্বন্ধ হয়, এ সন্নিকর্ষের দ্বার! প্রথমেই ষে জ্ঞানটি উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানের 

নাম নির্বিকক্পক জ্ঞান। এই নিব্বিকল্পক জ্ঞানে--ঘট।দি, ঘটত্বাদি ও 

সমবায়াদি এই তিনটি বিষয় থাকিলেও ঘটত্বের আশ্রয়রূপে বা বিশেস্রূপে 

ঘটের, ঘটে আশ্রিতরূপে বা বিশেষণরূপে ঘটত্বের এবং ঘট-ঘটত্ব এই উভয়ের 

সন্বন্ধবূপে সনবায়ের ভান হয় না। নাম-জাতি-ক্রিয়াদি সন্বন্ধবিহীন বিশুদ্ধ 

'বস্তমাত্রই নিব্বিকল্পক জ্ঞানে ভাসিত হয়। ঘটের সহিত চক্ষুঃসংযোগ, ঘটত্বের 

সহিত সংযুক্ত সমবায়, এবং সমবায়ের সহিত সংযুক্তবিশেষণতা।, সন্নিকর্ষ একই 
সময়ে হওয়ায় ঘট, ঘটত্ব ও সমবায় এই তিনটি বস্তু স্বরূপতঃই নিধ্বিকল্পক 

জ্ঞানে ভাসিত হয়। ঘটকে বিশেষ্তরূপে ভাসিত হইতে হইলে পূর্বে 

বিশেষ্কের স্বরূপজ্ঞান আবশ্যক হয়। যদি বিশেষ্কের স্বরূপজ্ঞান না থাকে 

তাহা হইলে ঘট বিশেম্যরূপে স্বীকৃত বা! বোধিত হয় না| এইরূপে বিশেষণরূপে 

ঘটত্বের ভানে বিশেষণস্বরূপের জ্ঞান অপেক্ষিত হয়। এবং এইভাবে সন্নিকর্ষ- 

রূপে সমবায়ের ভানেও সম্বন্ধী দুইটর প্রত্যক্ষ অপেক্ষিত। এখানে সমবায়ের 

সম্বন্ধী হইল ঘট ও ঘটত্ব। সম্বন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি সন্বন্ধী দুইটির 

প্রত্যক্ষ কারণ। ঘট ও ঘটত্বের প্রত্যক্ষ না হইলে উহাদের সমবায় সম্বন্ধের 

প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে। অতএব নিব্বিকল্পক জ্ঞানে বিশেম্তানামক বিষয়তা, 

বিশেষণতা নামক বা প্রকারতাখ্য বিষয়তা, সন্নিকর্ষতা বা সংসর্গতানামক 

বিষয়তার অভাব থাকে। স্ৃতরাং বিশেষ্যতা শূন্য, প্রকারতাশৃগ্ত ও সংসর্গতা শৃন্যই 
নিব্বিকল্পকজ্ঞতানের লক্ষণ-_বিশেষ্ভ-বিশেষণ-সন্বন্ধানবগাহিজ্ঞানের নাম 

নিধ্বিকল্পকজ্ঞান। ন্যায়বৈশেষিকমতে-___ঘট ও ঘটত্বের বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞানই 

নিহ্বিকল্পক। 

এইজন্যই বিশ্বনাথ নিব্বিকল্পকজ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন__“চক্ষুঃ-সংযোগা- 
দ্যনস্তর” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । ঘটাদিবিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগাদির 
অব্যবহিত পরক্ষণেই ঘটত্বাদিবিশিষ্ট ঘট ইত্যাকারক জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব 

হয় না। যেহেতু বিশিষবুদ্ধির প্রতি-_ঘটত্বাদিবিশিষ্ট ঘট ইত্যাকারক বিশিষ্ট 
জ্ঞানের প্রতি বিশেষণীতৃত-ঘটত্বাদি জ্ঞানের কারণতা সিদ্ধই আছে। অতএব 
পূর্বেব অর্থাৎ উক্তবিশিষট বুদ্ধির পূর্বে বিশেষণ ঘটত্বাদির জ্ঞান না থাকায় 

ঘটাদিবিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগাদির অব্যবহিত পরক্ষণেই ঘটত্বাদিবিশিষ্ট 
ঘট ইত্যাকারক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। 

তথাচ যে জ্ঞানে প্রথমেই অর্থাৎ ঘটাদিবিষয়ের সহিত চক্ষঃসংযোগের 

প্রতাক্ষখণ্ডম্ ১৬৯ 



পরই বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞান অর্থাৎ ঘটাদি ও ঘটত্বাদি এই উভয়ের পরস্পর 
সম্বন্ধরপে সমবায়াদি সম্বন্ধের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, উক্ত সম্বন্ধের জ্ঞান না 

হওয়ায় সমবায়াদিসম্বন্ধে ঘটাশ্রিতরূপে বা বিশেষণরূপে ঘটত্বাদিরও জ্ঞান 

উৎপন্ন হয় ন। এবং ঘটত্বাদির জ্ঞান ন৷ হওয়ায় ঘটত্বাদির আশ্রয়রূপে বা 

বিশেষ্যরূপে ঘটাদির জ্ঞানও উৎপন্ন হইতে পারে না। সেইজ্ঞান বা তাদৃশ 

জ্ঞানই নিধ্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়] অভিহিত হয়। এই নিধ্বিকক্পকজ্ঞানের প্রত্যক্ষ 

হয় না। যেহেতু সমবায়াদি-সন্বন্ধ প্রত্যক্ষের প্রতি ঘটাদি ও ঘটত্বাদি এই 

সন্বস্কী দুইটির প্রত্যক্ষে কাবণ হয়, যেহেতু সম্বদ্ধের জ্ঞান ন। হইলে সম্বন্ধিদ্ধয়ের 

জ্ঞান উৎপন্ন হয় না ইহ1 অনুভবস্সিদ্ধ বস্তু । অতএব বিশেম্ত, বিশেষণ ও সম্বন্ধের 

অনবগাহিজ্ঞানের অর্থাং যে জ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধ এই পদার্থত্রয় 

স্ব-স্ব-পরিচয়বপে জ্ঞাত হয় নাই সেই জ্ঞানের নাম নি্বিকল্পকজ্ঞান। অতএব 

বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধের অনবগাহিজ্ঞানের নাম নিব্বিকল্পকজ্ঞান। এই 

নিষ্বিকল্পকজ্ঞানেব প্রত্যক্ষ হয় না। বৈশেষিকাচার্য্য-_বিশেষ্ত, বিশেষণ ও 

সম্বন্ধে অনবগাহিজ্ঞানকেই বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞান বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন । 

এইজন্য তিনি বলিলেন--তথাহি বৈশিষ্টাযানবগাহিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। 

যেহেতু “ঘটমহংজানামি” ঘট বিষয়ক জ্ঞানবান্ আমি ইত্যাকারক অনুব্যবসায়ই 
জ্ঞানের প্রতাক্ষহেত । যেজ্ঞানেব অনুব্যবসায় নাই সে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় 

না। ঈশ্বরজ্ঞানভিন্ন সকল জ্ঞানের অনুব্যবসায় নামক জ্ঞানের দ্বার] প্রত্যক্ষ 

হয়। কিন্তু অনুব্যবসায়াত্ম জ্ঞানের দ্বারা নির্বিকল্পকজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না । 
ষেজ্ঞান কেবল বিষয়কে প্রকাশিত করে সেই জ্ঞানকে ব্যবসায়জ্ঞান বলে । 

ব্যবসায় হইল একটি বিশিষ্ট জ্ঞান। যে জ্ঞান ব্যবসায়াত্মকজ্ঞানকে বিষয় 

করে, সেই জ্ঞানের নাম অনুব্যবসায়। যে জ্ঞান বাবসায়জ্ঞানের উৎপত্তির 

পরক্ষণে উৎপন্ন হইয়া ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশিত করে, সেই প্রতাক্ষজ্ঞানই 

অনুব্যবসায় বলিয়৷ কথিত হয়। 

“অয়ং ঘটঃ”__ ইত্যাকারক ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পরক্ষণে 

“অহং ঘটমিমং জানামি” ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্ আমি ইত্যাকারক অনুব্যবসায় 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই অনুব্যবসায়ে অহং পদবাচ্য আত্মা, ঘটজ্ঞান ও ঘট বিষয় 

হয়। এই অনৃব্যবসায়ে আত্মাতে জ্ঞান প্রকার হইয়া, জ্ঞানে ঘটপ্রকার হইয়া 

ও ঘটে ঘটত্বপ্রকার হইয়া ভাসমান হয়। অর্থাং অনুৃব্যবসায়ে যেমন আত্মা 

বিশেষ্যরণে ভাসিত হয়, সেইরূপ জ্ঞান আত্মাতে বিশেষণরূপে ভাসিত হয় ; 

১৭০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



জ্ঞানবিষয়ক ঘট জ্ঞানের বিশেষণরূপে ভাসিত হয়, আর ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ- 

রূপে ভাসিত হয়। জ্ঞানভিন্নস্থলে প্রকার বিশেষণ বলিয়া! কথিত হয়। 

“ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্ আমি” ইত্যাকারক অনুব্যবসায়জ্ঞানে ঘট বিশেষণ 

হইয়াছে, ঘটাংশে ঘটত্ববিশেষণ হইয়াছে । অতএব বিশেষণের যে বিশেষণ 
তাহাকে বিশেষণতাবচ্ছেদক বলে। বিশেষণতাবচ্ছেদক ঘটত্বাদিপ্রকারক- 

জ্ঞান__“অয়ং ঘটঃ” ইত্যাকারক ব্যবসায়জ্ঞান বিশিষ্টবৈশিষ্ট্াবগাহিজ্ঞানের-- 

অনৃব্যবসায়জ্ঞানের প্রতি কারণ হয়। নির্বিকল্পকজ্ঞানে ঘটত্বাদি প্রকার হয় নাই 
এইজন্য ঘটত্বাদিবিশিষ্টঘটাদি--টৈশিষ্ট্যের অর্থ।ৎ সম্বন্ধের ভান নিব্বিকল্পক- 

জ্ঞানে সম্ভব হয় না। 

যে ধর্মটি এক বস্তকে অপর বস্ত হইতে পৃথক্ করিয়। দেয়, সেই ধর্মকে 

অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্তক ধর্ম বলে। আর যে সকল ধর্মকে প্রকারতার অবচ্ছেদক- 

রূপে স্বীকার করা যায় না অনবস্থাভয়বশতঃ। সেই ধর্মসমূহকে অখণ্ড বা 

অবিভ।জক উপাধি বা ভেদকধরন্ম বলে । যেমন ভাবত্ব, অভাবত্ব, প্রতিযোণিত্ব 

গ্রভৃতি। ঘটত্বাদি অপ্রকারক ঘট।দিবিশিষজ্ঞানেরও উৎপত্তি সম্ভব হয় না। 

যেহেতু ঘটত্বজাতি ও ভাবত্বাদি-অখণ্ডোপাধি ভিন্ন সকলপদার্থবিষয় কজ্ঞানে 

কোন একটি ধর্মবিশেষকে প্রকার বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অর্থাং 

ঘটাদিজ্ঞানে যেমন ঘটত্বাদিজ্ঞানের অপেক্ষা করে, সেইরূপ ঘটত্বাদিজাতিও 

অভাবত্বাদি অথণ্ডোপাধি বিষয় কজ্ঞানে ঘটত্ব-অভাবত্বাদি-ধর্শজ্ঞানের অপেক্ষা 

স্বীকার করিলে অনবস্থাদোষ হয় বলিয়৷ তাদৃশস্থলে স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত হয় 

না। কিন্তু ঘট জাতিও নহে এবং অথগ্ডোপাধিও নহে, সৃতরাং ঘটাদিজ্ঞানস্থলে 
ঘটত্বাদিধর্শের প্রকার হওয়া! অবশ্যই দরকার । এইজন্য'ৎবিশ্বনাথ বলিলেন-_ 

ঘটাত্বাদি-অপ্রকারক ঘটাদিবিশিষ্টজ্ঞান সম্ভব হয় না । মহত্বইতি। বিষয়তা- 

সম্বন্ধে দ্রব্যপ্রত্যক্ষে মহত্ব সমবায়সম্থদ্ধে কারণ, যেহেতু মহ্ত্ব সমবায়সন্বন্ধে থাকে । 

কার্ধ্যকারণের সামানাধিকরপ্যথাকিবে ইহাই নিয়ম । তথাচ কার্ধযভৃত ্রব্য- 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান বিষয়তাসম্বন্ধে বিষয়ভূত দ্রব্যে থাকে আর কারণীভূত মহত্ব 

সমবায়সন্থন্ধে দ্রব্যে থাকে । দ্রব্যে সমবেত গুণ, কম্ম ও সামান্যের গ্রত্যক্ষে 

স্বাশ্রয় সমবায়সম্বন্ধে মহত্ব কারণ হয় । যেহেতু মহত্ব স্বাশ্রয় সমবায় সম্বন্ধে 

দ্রব্সমবেত গুপাদিতে থাকে এবং বিষয়তাসম্বন্ধে কার্য্যভূত উ্তপ্রত্যক্ষাত্মক- 
জ্ঞান দ্রব্যসমবেত গুণার্দিতে থাকে । স্ৃতরাং কাধ্যকারণের সামানাধিকরণ্য 
পরিলক্ষিত হয়। স্বপদের দ্বারা মহত্ব-গৃহীত হয় । এইরূপ সর্বত্রই বুঝিতে 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৭৯ 



হইবে। দ্রব্যসমবেত-( গুণাদি )-সমবেত-গুপত্বকর্মতবাদির প্রত্যক্ষে মহত্ব স্বাশ্রয়- 

সমবেত-সমবায়-সম্বদ্ধে কারণ হয় । 

ইঞ্ত্রিয় ইতি। এখানেও অর্থাং ইনত্দ্রিরবিষয়েও ছয় প্রকার এই কথাটি 

অনুরৃত্তি হইবে। অর্থাং যেমন ছয় প্রকার প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব কারণ হয়, সেইরূপ 
ছয় প্রকার স্ব স্ব বিষয় প্রত্যক্ষের গ্রতি ছয় প্রকার স্বস্ব ইন্দ্রিয় কারণ। 

ইন্ড্িয়ত্রজাতি নহে যেহেতু পৃথিবীত্বাদির সহিত উহার সাঙ্কর্য্য হয় । অংশতঃ 

অসমানাধিকরণতা ও অংশতঃ সমানাধিকরণতাকে সাক্কর্ধ্য বলে। পৃথিবীত্বা- 

ভাবাধিকরণে চক্ষুঃ প্রভৃতিতে ইন্ত্রিয়ত্ব আছে এবং ইন্ররিয়তবাভাবাধিকরণে 

ঘটাদিতে পৃথিবীত্ব বর্তমান করায় উহাদের অংশতঃ অসমানাধিকরণতা আছে। 

আর পাধিব ঘ্রাণে পৃথিবীত্ব ও ইন্দ্িয়ত্ব বর্তমান থাকায় অংশতঃ উহাদের 

সমানাধিকরপতা বিদ্যমানহেতু সাঙ্কধ্য হইল। কিস্ত-_শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষ 
গুণের অনাশ্রয় হইয়। জ্ঞানসামান্যের কারণ-মনঃসংযে'গের আশ্রয় যে বস্তু বা 

পদার্থ সেই পদার্থই ইন্দ্রিয় বলিয়! অভিহিত হয় । 

ইন্দ্রিয় লক্ষণে-_-“শব্দাতিরিক্ত-উদ্ভৃতবিশেষগুণানাশ্রয়” এই সত্যন্তদল ন৷ 

দিয়। কেবল “জ্ঞানকারণ-মনঃসংযোগাশ্রয়” এরূপ লক্ষণ করিলে আত্মা 

প্রভৃতিতে ইন্দ্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু আত্মাদি জ্ঞানকারণমনঃ- 
সংযোগের আশ্রয় হইয়াছে । কিন্তু উক্ত সত্যন্তদল নিবেশ করিলে উক্ত 

অতিব্যাপ্তি হইবে না, যেহেতু আত্মাদি শব্দাতিরিক্ত-উদ্ভূতবিশেষগুণের জ্ঞান 

সুখাদির আশ্রয়হেতু অনাশ্রয় নহে । উত্ভৃতবিশেষণ্ডণ শব্দের আশ্রয় শ্রবণ 

হওয়ায় শ্রবণের ইন্দ্রিয়ত্বের অনুপপতিহেতু শ্রবণে ইন্ড্রিয়লক্ষপের অব্যাপ্তি হয় । 

এই অব্যাপ্তিবারণের জন্য “শবেেতর” এই অংশ সত্যন্তদলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 
শব্দাতিরিক্ত বিশেষগুণ-রূপাদি ও চক্ষুরাদিতে থাকায় চক্করাদির ইন্জ্রিয়ত্বের 
অনুপপত্তিহেতু চক্ষুরাদিতে ইন্ড্রিয়লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । এই অব্াপ্তিবারণের 

জন্য “উদ্ভুত” এই শব্দ সত্যন্তদলে রূপের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

এখন উদ্ভূত বিশেষগুণ চক্ষুরাদিতে না থাকায় চক্ষুরাদিতে ইক্ত্রিয়লক্ষণ- 

সঙ্গতিহেতু উক্ত অব্যাপ্তি দৃরীভূত হইল। উদ্ভৃতত্বজাতি নহে। কারণ 
শুরুত্বাদির সহিত উদ্ভূতত্বের সাক্কর্যা হয়। তথাহি-_উদ্ত্ৃতত্বাভাব! ধিকরণে 

চক্ষুরাদিইন্দ্রিয়ে শুরুত্ব আছে এবং শুক্ুত্বাভাবাধিকরণে রসাদিতে উদ্ভূত 

থাকায় শুক্ুত্ব ও উদ্ভুতত্ব এই উভয়ের অংশতঃ অসমানদেশবৃত্তিতা হইয়াছে 
এবং শঙ্ঘাদিরূপে উদ্ভৃতত ও শুরুত্বের সমাবেশ হওয়ায় উহাদের অংশতঃ 

১৭২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সমানদেশবৃতিতাও হইয়াছে । এইভাবে সাক্কর্য্যবশতঃ উদৃভূতত্বজাতি হইল না। 

যদি বল উদ্ভূতত্ব হইল শুরুত্বব্যাপ্য, কৃষ্তত্বব্যাপ্য ও রক্তত্বাদিব্যাপ্য ধর্ম, 

অতএব উদ্ভৃতত্ব বন্থধা। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু উদ্ভূতত্বকে 
বু বলিয়। স্বীকার করিলে উদ্ভতরূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি কারণত্বের 

অনুপপত্তি হয়, কারণ অন্যনানতিরিক্ত দেশবৃত্তি ধর্মই কারণতাবচ্ছেদকরূপে 

গৃহীত হয়। এবং শুরুত্ব-কৃ্তবাদিব্যাপ্য উদ্ভূতত্বকৃূটের কারণতাবচ্ছেদকত্ব 

স্বীকৃত হইলে কৃটের একত্র সমাবেশ অসম্ভবহেতু উহার কারণতাবচ্ছেদকতু 
উপপন্ন হয় না। তোমার মতে উদৃভূতত্ব অনুগত ধর্খ হয় না। কিন্ত 

শুরুতাদিব্যাপ্য ষে নানা অনুদ্ভূতত্বজাতি তাহার সেই অনুদ্ভূতত্বের অভাব- 

সমূহই উদ্ভূতত্ব এইরূপ বলিলে উদ্ভূতত্ব অনুগত ধর্ম হয় এবং উহার 

কারণতাবচ্ছেদকত্বের অনুপপত্তি হয় না। সেই উদৃভূতত্ব সংযোগাদিতেও 

আছে। তথাচ শব্দাতিরিক্ত উদ্ভূতগুণ সংযোগাদি চন্ষুরাদিতে বর্তমান 
থাকায় চক্ষরাদিইন্দ্রিয়ের অনুপপতিহেতু চক্ষুরাদিতে ইন্দ্রিয়লক্ষণের অব্যাপ্তি 

হয়। এই অব্যাপ্তিবারণের জন্য “বিশেষ” এই শব গুণের বিশেষণরূপে 

ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্ত সংযোগাদি উদ্ভূত গুণ হইলেও উদৃভূত বিশেষগুণ 
নহে বলিয়। উক্ত অব্যাপ্তি হয় না । শব্দাতিরিক্ত-_উদ্ভূতবিশেষগুণের অনাশ্রয়- 

হেতু কালাদিতে ইন্দ্রিয়লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এই অভতিব্যাপ্তিবারণের- 

নিমিত ইন্দ্রিয়লক্ষণে বিশেস্তদলটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এখন কালাদি জ্ঞান- 

কারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় নহে বলিয়। উক্ত অতিব্যাপ্তি হইল ন]1। 

প্রাচীন মতে ইন্দ্রিয়াবযবের সহিত বিষয়সংযোগও প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের 

জনক বলিয়! ইন্ড্রিয়াবয়ব শব্বাতিরিক্ত-উদ্তৃতবিশেষগুণের অনাশ্রয় এবং জ্ঞান- 
কারণসংযোগের আশ্রয় হইয়াছে বলিয়। ইজ্জ্রিয়াবয়বে ইক্দ্রিয়লক্ষণের অতি- 

ব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত বিশেষ্দলে “মনঃ” এই শবটি 

সংযোগের সম্বন্ধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । এখন ইন্দ্রিয়াবয়ব জ্ঞানকারণমনঃ- 

সংযোগের আশ্রয় নহে বলিয়া উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না। 

নব্যনৈয়ায়িকদের মতে-_কালাদিতে রূপাভাবের প্রত্যক্ষস্থলে কাল 

চক্ষরাদি ইন্ড্রিয়সন্নিকর্ষের ঘটক বলিয়া অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ চক্ষুঃসংযোগের 
আশ্রয় হইয়াছে। সৃতরাং জ্ঞানকারণসংযোগ্াশ্রয়ত৷ কালে থাকায় কালে 

ইন্্রিয়লক্ষণের অভিব্যাপ্তি হয় । এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য “মনঃ* এই শব 

জক্ষণে নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কাল বিভ্তুপদার্থ বলিয়! মনঃসংযোগের আশ্রয়- 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৭৩ 



হেতু কালে ইন্দ্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এই অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত 
ইন্ড্রিয়লক্ষণে “জ্ঞানকারণ” এই পদটি মনঃসংযোগের বিশেষণরূপে সম্নিবিষ্ট 

হইয়াছে । এখন জ্ঞনের কারণীভূত মনঃসংযোগ কালে না থাকায় উক্ত 
অতিব্যাপ্তি হইল না। অসাধারণ কারণকে করণ বলে । আর ব্যাপারবিশিষ্ট 

কারণকেই অসাধারণ বলা হয় ॥ ৫৮ ॥ 

নিঅঘল্বিস-জকল্ণী জ্দানাহ: জীওঘি অলি: | 
রল্ম-যনত্তু ঘীমাবূ অহৃজ-জললাহব: 1৭ 
নন্দ অলবলালা থা লল্জননামল: | 
বঙ্গাদি অলনবালা হান্হজ্য অলনাহব: |1০।। 
বতৃন্লীলা অনবব-অলনাঘল ভন: 
নিহীনতণাবন্রহমানালা সন্তী মনত ৫ 

“তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকোহি ব্যাপার১” এই ব্যাপারের লক্ষণ সমবায়ে 

থাকে ন1 বলিয়। গ্রন্থকার ব্যাপার শবের অর্থান্তব বলিতেছেন--“বিষয়েন্দ্রিয়” 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বাবা। ঘটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি লৌকিক ইন্ড্রিয়ের 

সন্বন্ধকে ব্যাপার বা সন্নিকর্ষ বলে । যথা “ঘটবদৃভূতল” ইত্যাকারক প্রত্যয় 
লৌকিকচক্ষুরিক্দিয়দ্ারা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়! ইহাকে লোকিকপ্রত/ক্ষ 
বলে। এখানে চক্ষরিজ্রিয়করণও চক্ষুংযোগ ব্যাপার ব! সন্নিকর্ষ হইয়াছে। 

এই ব্যাপার ব] সন্নিকর্ষের লক্ষণটি লৌকিক ইন্দ্রিয় ঘটত হইয়াছে। এইজন্য 

ছয় প্রকার চন্ষুরাদি লোৌকিকজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভেদবশতঃ লোৌকিকপ্রত্যক্ষের 
ছয় প্রকার ভেদ বা বিভাগ প্রদণিত হইয়াছে । কিন্তু এখানে গ্রাহা-_লোকিক- 
প্রত্যক্ষ যোগা বিষয়ের ভেদবশতঃই লৌকিক ব্যাপার বা লৌকিক সম্লিকর্ষের 
ছয় প্রকার ভেদ বা বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে । সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত 

সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায়ও বিশেষণত। অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ 

এই ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি 'কারণ। এই ছয়টি 
সন্নিকর্ষ, ইন্ড্রিয় সমীপবর্তী ইন্ড্িয়াভিম্বখে অবস্থিত দ্রব্য ও তদীয় গুণাদির 
সহিতই হয় বলিয়া এই সকল সন্নিকর্ষ লৌকিকসন্নিকর্ষ বলিয়। অভিহিত হয় । 

ইন্ত্রিযই করণহেতু প্রতাক্ষ প্রমাণ বলিয়। পরিগণিত হয়। ষষ্ঠ সন্মিকর্ষ-স্থরূপ- 

সন্বন্ধবিশেষসন্বন্ধে বক্তব্য যে, প্রতিযোগীর স্বরূপ--সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইলে 

স্ব্ূপবিশেষণতা শবের দ্বারা “ম্থরূপসন্বন্ধ” বৌধিত হইবে এবং অনুযোগীর 
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স্বরূপ, সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইলে “স্বরূপ বিশেম্ত1” শবের দ্বার। এ সম্বন্ধ 

বোধিত হইবে এইজন্য ষষ্ঠ সন্নিকর্ষকে স্বরূপসন্বন্ব-বিশেষ বলিয়া অভিহিত 

হইয়াছে। 

চক্ষুরাদি-ইন্্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। ইন্ড্রিয়- 
সংযুক্ত-সমবার সম্বন্ধে দ্রব্যে সমবেত গুণ, কর্মও সামান্যের প্রত্যক্ষা আসক জ্ঞান 

হয়। ইস্ড্রিয়-সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যে সমবেত-রূপাদি-তংসমবেত- 

রূপত্বাদির-প্রত্যক্ষজ্ঞ।ন হয় । সমবায় সম্বন্ধে শব্দের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় । সমবেত 

সমবায় সম্বন্ধে শবে সমবেত শবত্।দির প্রত;ক্ষ জ্ঞান হয়। বিশেষ্য বিশেষণ 

ভাব স্বরূপসম্বন্ধে ঘটদি-অভাবের প্রত্যক্ষজ্ঞ!ন হয় ॥ ৫৯-৬১ ॥ 

পিনখন্ন্যিবজল্ হলি । ভ্যাঘাহ: অজিত: | নত.নির্ঘ অজিক্কর্মঘুহান্ততা ভাহা 

সন্যাঁলি__লত্ঘসহ হলি | আন্ষদ্ঘহাদিল্দিষঅযীন-অল্য, হত্যঅলনন সব্ঘহালিল্িয- 

অহুক্-অদতাঘঅল্মূ। ঘন 5ণি। লভন্তুনধ্তলতঘন্যাঙ্তৰ সলি লন্মন্তযীযক্কাত্আমূ, 

নন্মঘদণল-ন্বাহ্্রণন সলি ন্বগ্ অন্তুকবদলায: ভ্তাগামূ, অভ্ঘঅলবল-অলথল-ন্থাপ্তুণ মলি 

ন্: অস্তক-নতন-তনলায: | হ্অনল্যলাণি নিহাঙ্ীত কাহ্ণক্কাজপান:। ঘন্্তে 

দুখিী-নহলাঘু-নীক'লীততত দৃথ্িত্রীংলাথী দৃখিরীতত্ব হালা কথ লহ্ৃষ্যব? লগ 

নহজহ্যা ভল্ুনকঘবজ্নল্নহ নহুততবহনন্ঘয ন্ন অহবান। লীখান্ি_লীী লী 

জালিইকীৰ ঘহুনীন্তি নহলাতুলীক্ট নন অর্বী। লখান্ দহুংনঅবল্নী ঘতুলীভন।হায 

অর্বব। তব্নূলগ্ঘঘকনল্নভনুমঘনাহাধীত অর্পবি। হন দৃথিনীজওঘি ঘত্যাহিক্ষনাহাত 
নহ্তনঅকঅল্নী নীম: | ঘ্ন্ন লাযী লহ্বীঘভনহাভী তব অলামাহন্ছান্তুদ সত্ঘহা্আানূ। 

বজলান্তব্রলগঘানভিনল-নহুতলালচিভিল্ল-ন্বঞ্ত'অসুক-বনত্বাধঘভ্য আল্যঘদনন-ন্বাহা-ম- 

মত্মধ, লা্হান্বহ-অত্ুজ-ঘনঘলভমনায়ভ লভ্মবলনন-অলবল-আাহাদী জ্কাহ্ভাত্র 
শ্রাভ্দূ। হতখস্ব ঘহলাগুনীভাবী ল লীলতাহিসন্থ:, দহলাজী ন্বন্ততভীঘভয নহ্তলা- 
অভিভ্ভল্লনানান্। হর্ন শাচন্রাহী ল অনাহিম্াহূ,ন, লস অগ্ভ'অঘীবভ্য ভদাতভ্ভ্িলতা- 

মালানু। হয অস ঘন্জ্য ঘৃষ্তাতক্উইলাজীল্ক্বঘীযা:, ন্বগ্ত'ঘঘীবভ্ত অঙ্সান্রুউইন, 

নল ঘহসত্যহ্বাবাতাহাভীকণ্ঘীযাতভিন্তন্নত ভ্বহূ.ন্থীতী নিহীঘ ইঘমূ। ঘন 

নত্যভ্বাহানসত্হা' ভবকূর্তবীঘ: াহঘ, আত্মঅলনল-ভ্ঘাহাল-সত্যহী ত্ক্ভুকনলায:, 

রন্য-বলতল-ঘলন্বন্-ভণাহানসত্যহী কলকুভুজ-অননন-নলাযঃ জাহতম। অঙ্গাণি 

মহংআনভিভিজবঅন্ুহমূনত্শহাতিভিভিল্লত্তস্ব ঘুত্বলইল জীঘম্। ঘন বাল্ঘসল্যহা' সাআ- 

ঝস্তভতনতায:, বাল্ঘভলহীলং্ লাজজল্যসত্যহাী লাঘভভুজভনল অলনলায: জাব্আাম্। 

হম হাজলসতযহী হত্বলা-অস্ু-নলাম:, হম্বভুলঈলহম হাবনসহ্মহা হনান্রনুত-অলঈল- 
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ভ্রমনায: কাহঘামূ। হাত্হসভহী ী্গাত্ভিন্ল-অলনান:, হান্বঘনঈন-সামআসত্মহী 
গীলানভি্ত-লঅলঈলঅললাঘ: ক্রাতান। আঙ্গ ভর ' সব ভীকিক শী্ঘম্। শ্রব- 

মাঘনকীক্ষি সত্মহালিল্দিযর্জযীবাহিক ছ্বিলাণি লত্রনি। ঘৃন্বলাল্দল' দহাহী লন'ভঘীহা:, 
আজবলশললালঘসব্মহা' নন-অন্তুকলআাব: আহদবলনব-ঘনবল-দানবসতহী লল:- 
অভ্ুলমর্তীবললাঘ: ল্ডাহঘামূ। অনাভ্রসহী অমলাঘঘক্রল্পা ছল্লিঘ-শকনভু- 

লিহীনআলা সন্ত" । নহীম্িকলব তত ঘলনাথী ল সতহা.। অঙ যত্নি তিহীমআলা লালালিঘা, 
শখান্থি-শুত্রভাভী ছতাতমান' হলনভুক-লিহীমঘাবয়া হৃহ্থার, অঁহনাহী হদাহামাল: 

তুক-অননল-লিহীন্নঘলঘা ) অ্যাততাহী কনাহানালঃ হনরভুক-বলনল-অমঈল- 

লিহীনঘালঘা, হাভ্হাআাত: জী্রভসীলানচিভিল্ল-নিহীঘঘালসআা, জ্ঞানী ভ্ত্রাহালাত: 
গী্গা্জ্ভিল্ন-ঘননল-ন্রিহানালসা | ঘন ক্কত্রাহান্রতভিভ্ভললাব্ানন বাকত্রাধান্রাহিন: 

সীল্গানভিন্তন্ন-লিহীমআ-লিহান্বনলঘা ). ঘত্তামানাহী ঘব্রাব্বপান' ল্বহা,অুজ- 
নিহী্আ-পিহীনঘালঘা । হ্নদন্মহ্ষ্ুঙ্ঞাম । লরখাছি নিহীঘঘালাল্ঈর্ঈ্ন ভা বত্মবী, 
অল্যপ্রা শীন্বা অল্লিকর্থা হলি মান্না তাহ ভযাহুল্বীলি ॥এৎ-ধ২॥ 

“বিষয়েন্দ্রিয়সন্বন্ধ” এই গ্রন্থে ব্যাপার শব্দের অর্থ সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ অর্থাং 

বিষয়ের সহিত ইন্ড্রিয়ের সম্বন্ধ । গ্রন্থকার “দ্রব্যগ্রহ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার 

ছয়গ্রকার সন্নিকর্ষের উদাহরণ দেখাইতেছেন। ইন্দ্রিয়সংষোগজন্য অর্থাং বিষয়- 

ভূত দ্রব্যের সহিত ইন্ড্রিয়সংযোগ হইতে দ্রব্যের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

কার্য্যকারণঙাবের একাধিকরণতানিয়মবশতঃ কাধ্যভূত ভ্রব্যপ্রত্যক্ষ বিষয়তা 

সম্বন্ধে প্রত্যক্ষা ত্বকজ্ঞানের বিষয়ে দ্রব্যে থাকে এবং কারণভূত দ্রবেংক্তিয়- 
সংযোগ সমবায় সম্বন্ধে বিষয়ে দ্রব্যে থাকে । ইন্দ্রিয়সংযুক্তসমবায়জন্য অর্থাং 

ইন্ড্রিয়সংযুক্ত-ঘটাদিপ্রতিযোগিকসমবায় সম্বন্ধ হইতে দ্রব্যেসমবেত-গুপাদির 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এখানেও কারণভূত তাদৃশঘটাদিপ্রাতিফোগিক- 

সমবায় সম্বন্ধ গুণাদিতে থাকে এবং কাধ্যভূত তাদ্বশবিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান 
বিষয়তাসন্বন্ধে গুণাদিতে বিষয়ে থাকে। এইরূপ পরবর্ভীস্থলেও বুঝিতে 
হইবে। যদি বল ত্রব্যগ্রত্যক্ষে ইন্ড্রিয় সন্নিকর্ষ কারণ বলিয়] স্বীকৃত হইলে 

ত্বকৃ-প্রভাসংযোগ হইতে প্রভার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের আপতি হয়, যেহেতু সেখানে 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণ ত্বগিক্ত্িয়-সন্নিকর্ষ আছে। এইজন্য বিশ্বনাথ বিশেষরূপে 

কাধ্যকারণভাবের কথ] বলিতেছেন-_“বস্ততস্ত" ইত্যাদি গ্রস্থের বারা । বস্তুতঃ 

দ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষঃসংযোগ অর্থাত দ্রব্যের সহিত চক্ষরিজ্িয়ের- 
সংযোগ কারণ। ভ্রব্যসমবেত-গুণাদির চাক্ষষপ্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃসংযুক্ত- 
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-সমবার অর্থাৎ চক্ষুঃসংযুক্তঘটা দিদ্রব্যপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ। দ্রব্যসমবেড- 
গুণাদি-তংসমবেতগুণত্াদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাতআকজ্ঞানের প্রতি চক্ষুঃসংযুক্ত- 
সমবেত-সমবায় অর্থাং চক্ষুসংমৃক্তদ্রব্যসমবেতগুপাদিপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ । 
এইরূপ অন্যত্রও অর্থাৎ দ্রব্যের ঘ্রাণপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি দ্রব্যাআকবিষয়স্থিত- 

বান্ুর সহিত ঘ্রাণেক্দ্রয়ের সংযোগ কারণ । এবং ভ্রব্যেসমবেত গন্ধের ভ্রাণ- 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি প্রাণেন্দ্রিযসংযু-পাথিব-দ্রব্যস্থিত-বামুপ্রতিযোগিক- 
সমবায় কারণ । 

এবং দ্রব্যের ত্বাচতপ্রত্যক্ষের প্রতি ত্বশিক্দ্িয়মংযোগ কারণ | দ্রব্যসমবেত- 

গুপাদির ত্বাচপ্রত্যক্ষের প্রতি ত্বগিক্ত্রিয়সংযৃক্তদ্রব্যপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ । 

এইভাবে ষড়বিধলোকিক প্রতঃক্ষস্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কার্্য-কারপভাব কক্সিত 
হয়। পরস্ত অর্থাৎ বিষয় প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভৃতরূপ ও মহত্ব কারণরূপে স্বীকৃত 

হইলে পৃথিবীর পরমাণুনীলে নীলত্ব ও পৃথিবীপরমা ধুতে পৃথিবীত্ব এই দুইটি বস্তর 
চাক্ষষপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় না কেন? অথচ পৃথিবী-পরমাণুর নীলবৃত্তি 
নীলত্বে ও পৃথিবীপরমাধুবৃত্তি পৃথিবীতে স্বাশ্রয়-সমবেত-সমবেতত্ব সম্বন্ধে উদ্ভৃত- 
রূপ ও মহত্ব বিদ্যমান আছে। স্বপদের দ্বার! উদ্ভৃতরূপ ও মহত্ব গৃহীত হয়। 

্ব-উদ্ভূতরূপ ও মহত্ব, ইহাদের আশ্রয় ঘটাদ্যাত্মক পৃথিবী, পৃথিবীসমবেত 

নীল, নীলে সমবেত নীলত্ব। সুতরাং উদ্ভূতরূপ ও মহত্ব স্বাশ্রয়-( স্বসমবায়ি )- 
সমবেত-সমবেতত্ব সম্বন্ধে ঘটাদ্যাত্মক পৃথিবীনীল-বৃতি নীলত্বে আছে । নীল- 

বৃত্তিনীলত্বজাতি একই । মৃতরাং উক্ত নীলত্বজাতি ঘটনীলে ও পরমাণুনীলে 

আছে। যেমন মহত্ব উক্ত পরম্পর। অর্থাৎ স্বাশ্রয়সমবেত-সমবেতত্ব বা স্বসমবায়ি- 

সমবেত-সমবেতত্ব-রূপ পরম্পর1 সম্বন্ধে ঘটনীলবৃত্তি-নীলত্বে থাকে, সেইরূপ 

মহত্ব উক্ত পরম্পরা সম্বন্ধে পরমাধুনীলবৃতি-নীলত্বেও পাকে । এবং উত্তৃতরূপ 

যেমন উক্ত পরস্পর! সম্বন্ধে ঘটনীলবৃতি-নীলত্বে থাকে, সেইরূপ উত্তৃতরূপ 
উক্ত পরম্পরা সম্বন্ধে পরমাণুনীলবৃতি-নীলত্বেও থাকে । অথচ ঘটনীলবৃত্তি- 

নীলত্বের মত পরমাধুনীলবৃত্তিনীলত্বের প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয় কেন? কারণ- 

সত্বে কার্যের অনুৎপত্তির * হেতু কি? এবং সকলপৃথিবীবৃত্তিপৃথিবীত্বজাতি 
একই, স্থৃুতরাং ঘটবৃত্তিপৃথিবীত্ব ও পৃথিবীপরমাধুরৃত্তিপৃথিবীত্ব অভিন্ন বন্ত। 
অতএব মহত্ব ও উত্তৃতরূপ স্বাশ্রয়সমবায় বা! স্বসমবায়িসমবায় সম্বন্ধে যেমন 

ঘটবৃতিপৃথিবীত্বে থাকে, সেইরূপ পৃথিবীপরমাধূরৃতিপৃথিবীত্বেও থাকে । 

অথচ ঘটবৃতিপৃথিবীত্বের মত পৃথিবীপরমাপূরৃতিপৃথিবীত্বের প্রত্যক্ষ হওয়া 

প্রত্যক্ষতখণ্ডম্ ১৭৭ 
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উচিত, যেহেতু কারণসত্ববে কার্য্যসত্বা এই অন্বস্নব্যাপ্তি বা নিয়ম আছে। কিন্তু 
পৃথিবীপরমাণুবৃত্তিপৃথিবীত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহার কারণ কি? সেইরূপ 
বায়ুবৃত্তি ও বায়বীয়স্পর্শাদিবৃতিসত্াজাতির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হউকৃ। ঘটবৃত্তিসতা 

ও বামুবৃত্তিজ।তি অভিন্ন পদার্থ, যেহেতু সকলম্্ব্যাদিবৃত্তিসতাজাতি একই 
বলিয়। গণ্য হয়। সুতরাং উত্তৃতরূপ ও মহত্ব যেমন স্বাশ্রয়সমবায় সম্বন্ধে ঘটবৃত্তি- 

সতাতে থাকে, সেইরূপ বাস্ুবৃত্তিসভাতেও আছে এবং উদ্ভৃতরূপ ও মহত্ব স্বাশ্রয়- 
সমবেতসমবায় বা স্বসমবায়ি-সমবেত-সমবেত্ব সন্বন্ধে বায়বীয়ম্পর্শাদিবৃত্তি- 

সর্ভতাতে আছে। 

উক্ত আপত্তি বারণের নিমিত বিশ্বনাথ বলিতেছেন__ “তন্মাং” ইত্যাদি- 

গ্রন্থ । তম্মাং অর্থাং পৃথিবীপরমাণুনীলবৃত্তিনীলত্বের, পৃথিবীপরমাণুবৃত্তি- 

পৃথিবীত্বের, বাযুবৃত্তিসত্তার ও বায়বীয়স্পর্শাদিবৃত্তিসত্তার প্রত্যক্ষত্বাপত্তিহেত্, 
ঘটাদিদ্রব্যসমবেত-গুণাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উত্ভৃতরূপাবচ্ছিন্ন বা 
উদ্ভৃতরূপবিশিষ্ট ও মহত্ববিশিষ্ট যে চক্ষুঃসংযোগ, সেই চক্কৃঃসংযুক্তসমবায় 
কারণ। এইরূপ কারধ্যকারণভাব স্বীকৃত হইলে পৃথিবীপরমাথুবৃতিপৃথিবীত্বের 
ও বাম়ুরৃত্তিসত্তার প্রত্যক্ষত্বাপত্তি হয় না। যেহেতু পৃথিবী পরমাথুতে ষে 
চক্ষুঃসংযোগ আছে, সেই চক্কুঃসংযোগে উত্ভূতরূপ থাকিলেও মহত্ব নাই বলিয়া 
পৃথিবীপরমাণুবৃত্তিপৃথিবীত্বের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এবং বাম্ুতে 

যে চক্ষসংযোগ আছে, সেই চক্ষঃসংযোগে মহত্ব থাকিলেও উত্ভৃতরূপ নাই 

বলিয়! বায়ুৃতিসত্তার প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। তথা ঘটাদিদ্রব্য- 

সমবেত ( গুণাদি)-সমবেত-(গুণত্বাদির)-চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভৃতরূপবিশিষ্ট 

ও মহত্ববিশিষ্ট যে চক্ষঃসংযোগ, সেই চস্ষুঃসংযুক্তসমবেতসমবায় কারণ। 
এইরূপ কার্যকারণভাব স্বীকৃত হইলে পৃথিবীপরমাণুনীলবৃত্তিনীলত্বের ও 

বায়বীয়স্পর্শাদিবৃত্তিসত্তার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যেহেতু 

পৃথিবীপরমাপুতে যে চক্ষঃসংযোগ আছে, সেই চক্ষসংযোগে উদ্ভুতরূপ 
থাকিলেও মহত্ব নাই। এবং বায়বীয়ম্পর্শাদিতে যে চক্ষঃ$সংযোগ আছে, সেই 

চক্ষুসংযোগে মহত্ব থাকিলেও উত্ভতূতরূপ নাই। এ্রইরূপ যেখানে ঘটের পৃত্ঠ- 

দেশে বা পশ্চাদ্ভাগে আলোকসংধোগ হইয়াছে, আর ঘটের অগ্রভাগে চক্ষুঃ- 
যোগ হইয়াছে, সেখানে ঘটের চাক্ষষপ্রত্যক্ষত্বাপতি বারণের জন্য “আলোক- 

সংযোগবিশিষ্ট” এইপদ চক্ষুঃসংযোগের বিশেষপরূপে নিবেশ করিতে হইবে । 
তথাচ উত্তৃতরূপবিশিষট, মহত্ববিশিষ্ট ও আলোকসংযোগবিশিহট যে চক্ষুঃ- 

১৭৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সংযোগ, তাদৃশ চক্ষঃসংযোগই দ্রব্যচাক্ষৃষপ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ। এইভাবে 
কার্্যকারণভাব স্বীকার করিভে হইবে । এইরূপে মহত্ববিশিষ্ট ও উত্ভৃতম্পর্শ- 

বিশিষ্ট যে ত্বকৃসংযোগ তাদৃশত্বকূসংযোগ দ্রব্যস্পার্শন প্রত্যক্ষে কারণ। দ্রব্য 

সমবেতম্পর্শপৃথকৃতাদি-গুণাদির স্পার্শনপ্রত্যক্ষের প্রতি পূর্ব্বো্ত তাদ্বশত্বকৃ- 
সংযুক্ত-( দ্রব্য )-প্রতিযোগিকসমবায় কারণ। দ্রব্যসমবেত-(স্পর্শাদিণ)-সম- 

বেতের-( স্পর্শত্বাদির ) স্পার্শনপ্রত্যক্ষের প্রতি তাদৃশ তৃকৃসংযুক্ত-(দ্রব্য)-সমবেত- 
সমবেতত্ব-( সমবায় )-সম্বন্ধ কারণ। এখানেও বিশ্বনাথ বলিলেন-_পরমাণুর- 

স্পার্শনপ্রত্যক্ষ/ত্মকজ্ঞানে অতিব্যপ্িবারণের জন্য “মহত্ববিশিষ্$” এইপদ ও 

প্রভাঘটিত স্পার্শন প্রত/ক্ষে অতিব্যপ্তিবারণের জন্য “উত্ভৃতম্পর্শবিশিষ্ট” এইপদ 

তক্সংযোগের বিশেষণরূপে নিবেশ করিতে হইবে । এইজন্য আমি পৃর্ব্বেই 

উক্ত পদ দুইটি কারণের ঘটকরূপে ব। কারণকোটিতে সন্নিবেশিত করিয়াছি । 

এইরূপ পৃথিবীবৃত্তিগন্ধপ্রত্যক্ষেরপ্রতি ঘ্রাণসংযুক্তপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ। 

পৃথিবীবৃত্তিগন্ধলমবেত-গন্ধতাদির প্রত্যক্ষে ভ্রাণসংযুক্ত-(পাধিব পদার্থ)-সমবেত- 

( সমবেতত্ব )-সমবায় কারণ। এবং রাসনপ্রত্যক্ষে রসনাসংযুক্ত-প্রতিযোশিক- 

সমবায় কারণ । রসসমবেত-রসত্বের রাসনপ্রত)ক্ষের প্রতি বিষয়ের সহিত 

রসনা সংযুক্ত-সমবেত-( রস-সমবেতত্ব )-সমবায় কারণ। শবের প্রত্যক্ষাত্মক- 

জ্ঞানের প্রতি শ্রোত্রবিশিষ্সমবায় কারণ। শব্দেসমবেত-শবত্বের শ্রাবণ- 

প্রত্যক্ষের গ্রতি শ্রোত্রবিশিষ্ট সমবেত-(সমবায়)সমবেতত্ব কারণ। 

আকাশই শ্রবণেক্্রিয়। যখন কোন রসবিশিষটদ্রব্য রসনার সহিত সংযুক্ত 

হয়, তখন এ রসনার অগ্রভাগে অবস্থিত রসনেক্দ্রিয়ের সহিতও এ দ্রব্যের 

সংযোগ হয়, তাহার ফলে এঁ দ্রব্যে বিদ্যমান রসের সহিত রসনেজ্ত্িয়ের সংযুক্ত- 

সমবারসন্নিকর্ষ হয় । এ সন্নিকর্ষের দ্বার রসনাস্থিত-দ্রবোর রসের প্রত্যক্ষ 

হয়। রসনেক্ত্িয় কখন রসবিশিষ্টদ্রব্যকে গ্রহণ করিতে পারে না। ঘ্রাণ 

গন্ধবিশিষদ্রব্যের অংশ ঘ্রাণেক্দ্রয়ের নিকটে গমন করে না। বাসুদ্বার1 গন্ধ- 
বিশিষটদ্রব্যের অংশ প্রাণেন্দ্রিয়ের নিকটে উপস্থিত হয় এবং উক্তপ্রকারে সম্নিকষ$ট 

হইয়। প্রত্যক্ষ হয়। ঘ্রাণেক্টিয়-দ্বার দ্রব্য গৃহীত হয় না। 
এখানে উক্ত সমস্ত প্রত্যক্ষই লৌকিকপ্রত্যক্ষ বলিয়া বোধিত হয়। অর্থাং 

উক্ত ছয় প্রকার সন্নিকর্ষ বাহ্েজ্রিয়সমীপবর্তী বহিরিজ্ঞিয়াভি মুখে অবস্থিত দ্রব্য 
ও তদীয় গুণাদির সহিতই হয়। এইজন্য উক্ত সকল প্রত্যক্ষই লৌকিকসম্নিকর্ষ 
হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়! উহ্বাদিগকে লৌকিকপ্রতাক্ষ নামে অভিহিত করা হয়। 
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ইন্দ্রিয়ের সহিত এমন বিষয়সমূহের সন্নিকর্ষস্বীকারে প্রয়োজন হয়, যে 

সকল বিষয় ইক্জিয়সমীপবর্তী ও ইন্জরিয়াভিমুখে অবস্থিত নয় । এমন কি, যে 
সকল বিষয় ইত্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ষের কালে ব৷ সময়ে উৎপন্নই হয় নাই অথব! 

সেই ইন্ছ্রিয়ের গ্রহণযোগ্যই নহে, এতাদ্বশ বিষয়সকলের প্রত্যক্ষের উপপতির 

জন্য ইন্্রির সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এতাদশ সন্নিকর্ষসমূহ 

সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সহজবোধগম্য হয় না বলিয়াই অলোকিকসন্নিকর্ষ 
বলিয়া অভিহিত হয়। অলোৌকিকসন্নিকর্ষজন্প্রত)ক্ষকে অলোৌকিকগ্রতাক্ষ 
বলে। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন- _বক্ষ্যমান অলোৌকিকগ্রত্ক্ষ জ্ঞানেত্ত্রিয় 

ব্যতীতও উৎপন্ন হয়। আত্মার__জীবাত্মার প্রতাক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি (আত্ম-) 

মনঃসংযোগ কারণ । আত্মাতে সমবেত জ্ঞানাদির মানসপ্রতাক্ষের প্রতি 

মনঃদংযুক্ত-€( আত্মা )-প্রতিযোগিকসমবায় কারণ । আত্মাতে সমবেত- 

(জ্ঞানাদিতে ) সমবেত-জ্ঞানত্বাদির মানসপ্রত্যক্ষেরপ্রতি মনঃসংযুক্ত-(আত্মাতে) 

সমবেত-জ্ঞানাদিপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ । অভাবপ্রত্যক্ষের প্রাতি ও সমবায় 

প্রত্যক্ষের-প্রতি চক্ষুরাদি-ইক্ত্রিয়সংযুক্ত-( ভূতলাদি) বিশেষণতাস্বরূপসম্বস্ধ 
কারণ। ( ভূতলবৃত্তিঘটাভাব, এখানে বিশেষণভূতলে বিশেষণত1 আছে, এবং 

তৃতলে চক্ষুরিত্্িরসংযোগও আছে বলিয়া সন্বন্ধী__ঘটাভাবের প্রত্যক্ষের প্রতি 

চক্ষুরিভ্্রিয় সংযুক্ত-(ভূঁতলাদি) বিশেষণতান্বরূপসম্বন্ধ কারণ) কিন্তু অর্থাং “ভতলে 
ঘটাভাব” এখানে বিশেষণীভূত ভূতলে বিশেষণতা আছে। ভূতলে চক্ষুরিভ্ডরিয় 
সংযোগ আছে, অতএব ইন্দ্রিয় সংযুক্ত বিশেষণতারূপ সম্বন্ধ ভূতলে প্রত)ক্ষ 
হওয়ায় সন্বন্ধী অর্থাৎ ঘটাভাবেরও প্রত)ক্ষ হয়, এ সন্বদ্ধেই ভূতলে ঘটাভাব 

থাকে ; সম্বন্ধসত্তে সম্বন্ধিসত্বা ইতি নিয়মবশতঃ। 

বৈশেষিকমতে সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় না। 

ষষ্ঠসম্লিকর্ষ বিশেম্তবিশেষণের ভাবই বিশেস্ত-বিশেষণ ভাব । বিশেষ্য" 
বিশেষণ এই পদে ছ্বন্্ম সমাস হইয়াছে । বিশেষ্কভাব ও বিশেষণভাব এই 

দুইটি পদের দ্বারা বিশেষ্ততা ও বিশেষণতা বোধিত হয়। বিশেষ্ততা ও 

বিশেষণতা। ন্যায়ের ভাষায় স্বরূপসন্বন্ধবিশেষ বল! হয়। যদি প্রতিযোগীর 

স্বরূপকে সম্বন্ধ বল হয়, তাহা হইলে “বিশেষণত1” এই শবের দ্বারা এ সম্বন্ধ 

বোধিত হয়। আর যদি অনুযোগীর স্বরূপকে সম্বন্ধ বলা হয়, তাহ! হইলে 

“বিশেদ্ত1” এই শবের দ্বার! এঁ সম্বন্ধ বোধিত হয় । 

এখানে যদিও গ্রাহা অর্থের--বিষয়ের ভেদবশতঃ বিশেষণত৷ ভিন্ন ভিন্ন বা 
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বহু প্রকার হয়--সংযুক্তবিশেষণতা, সংযুক্তসমবেতবিশেষণতা, সংযুক্ত- 

সমবেত-সমবেত-বিশেষণতা, সমবেতবিশেষণতা, সমবেত-সমবেতবিশেষণতা, 

ংযুক্তবিশেষণবিশেষণতা প্রভৃতি । ধেমন ইন্জ্রিযসংযুক্ত-€ ভূতলাদি ) বিশেষণতা 

সম্বন্ধে ভূতলাদিতে ঘটপটাদির অভাবপ্রত্যক্ষ হয়। ইন্ত্রিয়সংযৃক্ত ( ঘটাদি ) 

সমবেত (সংখ্যাদি ) বিশেষণতা সম্বন্ধে সংখ্যাদিতে রূপাদির অভাবপ্রত্যক্ষ 

হয়। ইন্ট্রিয়সংযুক্ত (ঘটাদি )-সমবেত-( সংখ্যাদি ) সমবেত (সংখ্যাত্াদি )- 

বিশেষণতা। সম্বন্ধে সংখ্যাত্বাদিতে-রূপার্দির অভাবগ্রত্যক্ষ হয়। 

শ্রোত্রবিশিষ্ট বিশেষণতাসম্বন্ধে শব্দাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। শ্রোত্রবিশি- 

সমবেত-বিশেষণতা সম্বন্ধে কাদিতে-খত্বাদির অভাবপ্রত্যক্ষ হয়। শ্রোত্রবিশিষ্ট- 

বিশেষণবিশেষণতাসম্বদ্বে কত্বাদিবিশিষ্টাভাবে গত্বাভাবাদিপ্রতাক্ষ হয়। 

চক্ষ£সংযুক্ত-বিশেষণ-বিশেষণতা সম্বন্ধে ঘটাভাবাদিতে পটাভাবাদির প্রত্যক্ষ 

হয়। অন্যস্থলেও এইভাবে বুঝিতে হইবে । তথাপি অর্থাৎ উত্তরূপে বিশেষণতা 
বহু প্রকার হইলেও বিশেষণতাত্বরপে বিশেষণতা একবিধ বলিয়! পরিগণিত 

হইবে। অগ্থা ছয় প্রকার সন্িকর্ষ এই প্রাচীন সংবাদ বা প্রাচীন প্রবাদ 
ব্যাহত বা বিদ্বিত হইবে ॥ ৫৯-৬১ ॥ 

ঘহি জসাভুঘভজ্ঘবীঅন মঙ্গ সবজ্ষটী | 
সত্ব অললামভ্ৰ নিহানআবমা লনল্ ।।খ।। 

ভাবভিন্ন পদার্থই অভাব। যে পদার্থের অভাব বোধিত হয়, সেই 

পদার্থকে সেই অভাবের প্রতিযোগী বলে। প্রতিযোগী যে প্রমাণের দ্বারা 

অবগত হওয়1 যায়, অভাবও সেই প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হয়। যেমন চক্ষু- 

রিক্রিয়ের দ্বারা ঘট ও ঘটাভাব উভয়ই গৃহীত হয়। এইভাবে অন্ধত্রও বুঝিতে 
হইবে। অতএব প্রতিযোগীর অস্তিত্বসাধক প্রমাণই তদভাবেরও সাধক হয়। 

নিষেধবোধক নঞ- প্রভৃতি শবের দ্বার! উল্লিখিত জ্ঞানের বিষয় যে হয় তাহার 

নাম অভাব। “এখানে ইহা নাই, এই বস্তটি ইহ। নহে” ইত্যাদি প্রকার জ্ঞানে 

নিষেধবোধক নঞ শবের অর্থ বিষয় হইয়াছে । এ নঞ শব্দার্থই অভাব 

বলিয়] পরিগণিত । যদিও “ভবিষ্াতি” এই ক্রিয্প দ্বার! প্রাগভাব বোধিত হয় 

এবং নষ্ট, ধ্বস্ত প্রভৃতি শব বারা ধ্বংসাভাব বোঁধিত হয়, তথাপি ভবিষ্তাতি, 

নফট, ধ্বস্ত প্রভৃতি শব নিষেধবোধক বলয়! গণ্য । 

বিশ্বনাথ এখন বলিতেছেন-_যদি এখানে ঘট, পট প্রভৃতি প্রতিযোগী 
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থাকিত, তাহা হইলে এ সকল প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ হইত এরূপ আপতি যেখানে 

হয়, সেইস্থানে অভাবের প্রতাক্ষ হয়। বিশেষণতাস্বরূপ সম্বন্ধে স্বাধিকরণে 

সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় ॥ ৬২ ॥ 

যৰি হ্যান্্থভঙ্ীবিনি । অঙ্গানানসস্ী যীবযান্তুভনিঃ ক্ষাতঘম। খাসি 

মূনাককী ঘত্তাহ্য্বান জাতী ঘহামালাহিক ল হবার । বনালাতীঘভী সলিযীন্ভুণভা- 
শান: জ্জাত্ঘামূ। লগ ঘীহঘলাতি অনহিলা | জা ন্্ সলিঘীবিঅহঅ-সভজল-সমজিল- 

সলিযীবিকত্লভ্ধণা । লহ্ধহন্ব--সলিঘীহিলী ঘা: অহতরসঘনত্আা সন্জিল তনভমকঘঃ 

সলিঘীঘী ঘহ্স ভী5মালসন্তনরী ইন্ত: | লখাহি__অন্সাভীক্ষতীবাহি্র্কি অর্পবী, ন্স-_ 

যয়স ঘ: আনু, লঙ্ছি ভঘলষ্ীল হব্যাঘাহ্ঘিন্ত হাল্লযবী, অঙ্গ ঘত্ঞামাতাই: সত 
অনলি । অল্পক্রাই নত লাঘাহ্যিত্তু হান্্যবী, বীন ঘত্যামানাইহল্পন্ধাই ল ম্থাহা,নসতহা' 
হদাহালসতযহ নত নবীন, আীক্কবষীযা প্রিলাঘি ভনাহালসংযহাহসানাহ্তিত্ত হানযততানু। 

যুভূতাহিক্ অভ্যীবর্থ।, নভ্নানতন্তু ল মীব্ম:) ল ঘুহতআাবি-সংযহাব্ানাহবিত্তুনহালয- 

তল্বান। শ্রা্ীতত্নকনালান:, ঘাম্বাধী শীংশাঘানী, যুক্টলিন্ধাসানী, অন্ত্ী অন্তুগ্ততত্রা- 
আব:, গীলী হাত্বালাল:) জবদনি ভ্তভাব্বনানঃ-_হ্নাহায ব্মঅহিল্রিবিবাাল্বী, 

ঘন দত্যহাজসানাহ্তিত্ত' হাক্বযতত্রানু। অব্যামান-সত্যহ্থা সলিযীবিনী যাীব্যলা। 

আল্দী5ল্যামাশসব্যহী তত অঘিকহত যীম্ঘলা অইষ্িতা । অল: হ্বলান্থী দিহান্াহি- 
মিহী5ঘি মহা মা হৃহ্থাল ঘূন ॥২। 

যদি এখানে ঘটপটাদি গ্রতিযোগ্ীর উপলব্ধি হইত- ইত্যাদি গ্রন্থ । অভাব- 

প্রত্যক্ষে যোগ্যানুপলন্ধি কারণ, যোগঠানুপলক্কি অর্থাং যে অনুপলব্ধির যোগ্যতা 
আছে তাদৃশ অনুপলন্ধি (000-96106100101)। অর্থাং উপলব্ধির-জ্ঞানের 

অভাব, অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ। যেমন ত্বতলাদিতে ঘটাদির জ্ঞান থাকিলে, 
ঘটাভাবাদির জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অতএব অর্থাৎ ঘটপটাদি প্রতিযোগি- 

জ্ঞানাসত্বকালে ঘটপটাদি প্রতিযোগীর অভাবজ্ঞান থাকায় স্বীকার করিতে 

হইবে যে--অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি প্রতিযোগীর অর্থাং যাহ।র অভাব প্রত্যক্ষ 

হইতেছে, সেই বস্তর উপলগ্বাভাব অর্থাৎ উপলব্ধির-_প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের 

অভাবই কারণ বলিয়া! বোধিত হয়। সেইস্থলে অনুপলব্ধির যোগ্যতা থাক 

আবগ্যক, সেই যোগ্যতা আবার ঘটপটাদি প্রতিযোগীর সত্বপ্রসঞ্জন অর্থাং 

সত্বেরে আপতি--যদি এখানে প্রতিযোগী ঘটপটাদি থাকিত ইত্যাকারক 

আরোপ ব] তর্কের দ্বারা ষে অনুপলক্ষির উপলব্ধিরূপ প্রতিযোগী আরোপিত 

হয়, তাহাই যোগ্যানুপলব্ধি, তাদৃশ যোগ্যান্পলব্ধি অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ। 

১৮২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



“সত্বস্য প্রসঞ্জনং আপাদনং (আপত্তিঃ) তেন গ্রসঞ্জিত আপাদিত উপলব্িরূপঃ 

প্রতিযোগী যদ্যাঃ অনুপলন্ধেঃ সা প্রতিযোগি-সত্তব-প্রসঞ্জন-প্রসঙ্জিত-প্রতিযোগী 

অনুপলব্ধিঃ, তত্বমেব যোগ্যতা অত্র অভিপ্রেতা” । অর্থাং যেখানে--“ঘটপটাদি 
থাকিত, তাহা হইলে উহাদের প্রত্যক্ষ হইত” এইরূপ আপত্তি কর! যাইতে 

পারে, সেইরূপস্থলেই অনুপলন্ধি অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ হয়। তাহার অর্থ এই 

যে প্রতিযোগী ঘটপটাদির সত্বপ্রসক্তি-সত্বের আরোপ অর্থাং যদি প্রতিযোগী 

থাকিত এইরূপ তর্কদ্বারা যে উপলস্ভের--অনুপলন্ধির অভাবের উপলস্ভরূপ 

প্রতিযোগী আপাঁদিত হয় অর্থাৎ “উপলব্ধি হইত” এইরূপ প্রতিযোগীর আরোপ 

কর! হইয়াছে, তাদ্বশ উপলস্ভাঁভাব--উপলন্ধির অভাব (000-007000101) 

অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ। স্থৃতরাং যেখানে আলোক-সংযোগাদি আছে, সেই- 
স্থানেই “যদি এখানে ঘট থাকিত, তাহা হইলে ঘট পরিদ্দষ্ট হইত" এইরূপ 

আপত্তি ব তর্ক কর! যাইতে পারে । অতএব সেইস্থলেই ঘটাভাবাদির প্রত্যক্ষ 

হয় । অন্ধকার স্থলে এরূপ আপতি বা! তর্ক করা যাইতে পারে না বলিয়া! 

অন্ধকারে ঘটাভাবাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু অন্ধকারে স্পার্শনপ্রত্যক্ষ 
হয়। যেহেতু আলোকসংযোগ ব্যতীতও স্পার্শনপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয় অর্থাং 
অন্ধকারেও যদি ঘটাদি থাকিত, তাহা হইলে স্পর্শ কর! যাইত এইরূপ আপত্তি 
বা তর্ক সমৃৎপন্ন হয় । 

গুরুত্ব প্রভৃতি যে সকল পদার্থের প্রত্যক্ষ অযোগ্য, তাহাদের অভাব কিন্ত 

যোগ্য বস্ত বলিয়া বিবেচিত বা! গণ্য হয় না বলিয়। গুরুত্বাদির অভাবের প্রত্যক্ষ 

হয় ন।। যেহেতু যোগ্যতার অভাববশতঃই গুরুত্ব প্রভৃতির প্রত্যক্ষের আপত্তি 
বা তর্ক হয় না। বাম্থৃতে উদ্ভৃতরূপের অভাব, পাষাণে সৌরভের অভাব, 
গুড়ে তিক্তের অভাব, বহিতে অনুষ্ণত্বের অভাব, কর্ণে বা শ্রবণেজ্জিয়ে শবের 

অভাব, ও আত্মাতে সুখাদির অভাব এবং এরূপ অপর অভাবও সেই সেই 
ইন্ড্রিয়ের দ্বার] প্রত্যক্ষ হয়, যে যে ইত্ত্রিয়ের দ্বারা তত্তদভাবীয় প্রতিযোগীর 

গ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যদ্বস্ত যদিজ্দিয়গ্রাহা তদভাবও তদিজ্তিয়গ্রান্থ 

এরূপ নিয়ম আছে। এবং যেহেতু উক্তস্থলে বায়ুবৃতি উতদ্তৃতরূপাদি সকল 
প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের আপত্তি বা তর্ক করা যায়। 

সংসর্গাভাবপ্রত্যক্ষে ঘটপট প্রভৃতি প্রতিযোগীর যোগাতা অপেক্ষিত অর্থাং 

অবন্যই প্রয়োজন, কিন্তু অন্যোহন্তা ভাবের প্রত্যক্ষে তাহার অধিকরণের প্রত্যক্ষ- 

যোগ্যতা অপেক্ষিত বা অবশ্যই দরকার । অন্যোহম্কাভাব এখানে অন্যোইন্য 

প্রত্যক্ষখণ্ডমূ ১৮৩ 



শব্দের অর্থ পরম্পর অর্থাং থে দুইটি বস্তর মধ্যে দুইটি বস্তই ক্রমান্বয়ে অভাবের 

প্রতিযোগী ও অনুযোগী হয় । যেমন “ঘটঃ পটে ন'__অর্থাং ঘট পট নহে এই 
অন্তোহন্যাভাবে ঘট অনুযোগী ও পট প্রতিযোগী হইয়াছে । আবার “পটে! 
ঘটে। ন” অর্থাৎ পট ঘট নহে এখানে পট অনুযোগী ও ঘট প্রতিযোগী হইয়াছে। 
সুতরাং ঘট ও পট এই দুইটি ভ্রব্যই পরম্পররূপে এই অভাবের অনুযোগী ও 
প্রতিযোগী ছুইই হইতে পারে। এই নিমিত্ত অন্যোহন্তানুযোগিক হইয়া] 

অন্যোহন্তপ্রতিযোগিক হে অভাব তাহ।ই অন্যোহন্তাঁভাব বলিয়! অভিহিত 

হয়। এইজপ্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন_অন্যোইন্যাভ।বের প্রত্যক্ষ অধিকরণের 

অর্থাং অনুযোগীর প্রত্ক্ষযোগ্যতা প্রয়োজন । অন্যথা আকাশকুসুম বা 
শশশৃঙ্গ ঘট ন ইত্যকারক অন্যোহন্তঠাভাবের ও বায়ু রূপবান ন ইত্যকারক 

অন্যোহগ্যাভাবের প্রত্যক্ষত্বাপত্তি। অন্যোহন্থাভাব প্রত্যক্ষস্থলে অধিকরণের 

প্রত্যক্ষ যোগ্যত। স্বীকৃত হওয়ায় “স্তষ্ভাদিঃ পিশাচাদিঃ ন”' ইত্যাদি স্থলে 

স্তভভাদিতে পিশাচারদির ভেদ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় বা চন্ষরিক্ভ্িয়ের দ্বার! গৃহীত 
হয়ই ॥ ৬২ ॥ 

প্রতীক্ষিন: বলিনর্থজিলিঘ: অহিক্গীতিব: | 
জালান্সকষালী বালকঙ্াগী দীমজববঘা ।1৫২1। 

দ্যায়বৈশেষিক-_-সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ এই তিনটি সন্নিকর্ষকে 

অলোকিকসন্নি কর্ষরূপে স্বীকার করিয়াছেন । 

ইন্ড্রিয়ের সহিত এমন কতকগুলি বিষয়ের বা বিষয়সমুহের সন্নিকর্ষ 
স্বীকারের প্রয়োজন হয়, যে সকল বিষ্ন ইন্দ্রিয়ের নিকটবর্তী বা! ইন্দডরিয়ের 
অভিমুখে অবস্থিত নয়। এমনকি অনেক বিষয় ইন্্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ষকালে 

উৎপন্নই হয় নাই অথবা সেই ইন্ড্রিয়ের গ্রহণযোগ্যই নয়, এই সকল বিষয়ের 

প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য ইন্ত্রিয়সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

কিন্তু এই জাতীয় সন্নিকর্ষ সকল ব্যক্তির পক্ষে সহজবোধের বিষয় নয় বলিয়াই 

অলোৌকিকসন্নিকর্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । অলোৌকিকসন্নিকর্ষ জন্য 
প্রত্যক্ষকে অলৌকিকপ্রত্যক্ষ বল হয়। এই সঙন্নিকর্ষ প্রত্যাসতিশবের দ্বারাও 
বোধিত বা ব্যবহৃত হয়। সামান্যলক্ষণাপ্রত্যাসতি, জ্ঞানলক্ষণাপ্রত্যাসতি ও 

যোগজপ্রত্যাসত্তি। এই তিনটি অলোকিকগ্রত্যক্ষের উৎপতিতে ইদ্তিয় 
ব্যাপাররূপে স্বীকৃত হয় । এখানে ব্যাপার শবের “তজ্জন্যত্বেসতিতজ্জন্য জনক” 

এইরূপ অর্থ স্বীকৃত নহে কিন্তু ব্যাপার শব্দের অর্থ এখানে সঙ্নিকর্ষ বলিয়। 

৯৮৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



গ্রান্থা, স্থতরাং ব্যাপার ও সন্নিকর্ষ একার্থকরূপে এখানে স্বীকৃত হইয়াছে। 
সামান্যলক্ষণ শবেস্তিত ব1 সামাহ্যলক্ষণ শবের ঘটক লক্ষণশবের অর্থ হইল 

স্বরূপ ওজ্ঞান। সামান্তম্বরূপ ও সামান্তজ্ঞান--সামান্বপ্রকারকজ্ঞান ব! সামান্য- 

বিষয়কজ্ঞান এই দুইপ্রকার সন্নিকর্ষই সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলিয়! কথিত। 

বিষয়ত! হইল তিনপ্রকার--প্রকারতা, সংসর্গতা ও বিশেষ্তত1। সামান- 

বিষয়কজ্ঞান সামান্লক্ষণ সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইলে সামান্যগ্রকারক, 

সামান্যসংসর্গক ও সামান্যবিশেষ্যক এই তিনটি জ্ঞানই সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ 

শবের দ্বারা গৃহীত হয় বা! বোধিত হয়। বিশ্বনাথ এখানে স।মান্যশবের-_ 

সমানানাং ভাবঃ সামান্যং এইরূপ যৌগিক অর্থেই সামান্য শব্ধ প্রয়োগ বা 

ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে সামান্য শবের দ্বারা যাহ! নিত্য ও অনেক 

সমবেত (জাতি) এতাদৃশ পদার্থমাত্রই বোধিত হয়, যেহেতু এখানে সামান্য 
শবের পারিভাষিক অর্থ গৃহীত হয় নাই। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিয়াছেন 
“কচিন্নিত্যং ধুমত্বাদি কচিচ্চানিত্যং ঘটাদি”। সামান্য শবের অর্থ__সদৃশ 
অনেক আশ্রয়ে জ্ঞানের বিষয়ীভূত ধর্ম । এই ধর্ম অনেক অধিকরণে জ্ঞাত 

হইলে পর এই ধন্মই সামান্তশবের দ্বারা বোধিত হয়। অতএব সামান্যশব্দের 

দ্বার! নিত্যধর্ম ধৃমত্বাদি এবং অনিত্যধর্মরূপে ঘটপটাদি দ্রব্যসমূহ ও গুণাদি 

পরিগৃহীত হয়। জ্ঞায়মানসামান্তই সন্নিকর্ষ। যখন জ্ঞায়মানসামান্যের 
বা সামান্য-জ্ঞানের কোন আশ্রয়মভত ব1 অধিকরণভূত ইন্দ্রিয়ের লৌকিক 

সন্িকর্ষ জন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই জ্ঞায়মান-সামাহ্য বা সামান্ের জ্ঞান 

ইন্ড্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়। লৌকিকসন্নিকর্ম ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে 

সামান্তের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে উক্তজ্ঞান চস্ষুরাদি ইন্দ্রির়সংযোগাদিরূপ 
লোৌকিকসন্নিকর্ষজন্য বলিয়! স্বীকৃত হইবে না। যদি কোন একটি ঘটের সহিত 

চক্ষঃসংযোগের পর চক্ষুসংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধে এ ঘটে ঘটত্বের লৌকিক চাক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষাত্মকঙ্ঞান সম্মৎপন্ন হয়, তাহা! হইলে এঁ ঘটত্ব বা ঘটত্বের জ্ঞান সকল 
ঘটের সহিত চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ হইতে পারে । যেহেতু ঘটত্ব সমবায় সম্বন্ধে সকল 
ঘটে থাকে এবং ঘটত্বজ্ঞান স্ববিষয়ভূত ঘটত্বপ্রতিযোগিকসমবায় সম্বন্ধে যাবতীয় 
ঘটে থাকে। ইহার ভাবার্থ এই যে-কোন একটি ঘটের সহিত চক্ষুঃসংযোগের 
পর দেশাস্তরস্থিত, কালান্তরস্থিত প্রভৃতি যাবতীয় ঘটেরও চাক্ষষপ্রত)ক্ষাত্মক- 

জ্বান উৎপন্ন হয়, যেহেতু চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটটির যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তেমনই 

অন্তান্য ঘটসমূহেরও প্রত্যক্ষ হয় । 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৮৫ 



কেবলমাত্র প্রভেদ এই ষে চক্ষষঃসন্নিকর্ষরূপ লৌকিকসঙ্লিকর্ষ হইতে উৎপন্ন 
হয় বলিয়! চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটটির প্রত্যক্ষকে লৌকিকপ্রত্যক্ষ বলে । 

আর অন্যান্য-_দেশাস্তরস্থিত, কালাত্তরস্থিত প্রভৃতি ঘটসমুহের প্রত্যক্ষ 
অলোকিকসন্িকর্ষ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়! উক্ত প্রত্যক্ষকে অলৌকিকপ্রত্যক্ষ 
বলে। এই অলোকিকসন্নিকর্ষই সামাগ্যলক্ষণসন্নিকর্ষ নামে অভিহিত হয়। 
এইভাবে সর্বত্রই বুঝিতে হইবে। 

চক্ষঃসংযোগাদিরূপ লোৌকিকসন্নিকর্ষ স্থলে যেমন সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও 
অনুযোগী স্বীকার করা হয়। সামান্যলক্ষণরূপ অলোকিকসন্নিকর্ষস্থলেও 
সেইরূপ প্রতিযোগী ও অনুযোগী স্বীকৃত হয়। তথাহি-_সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষে 

সামান্যপদার্থটি সন্বন্ধরূপে স্বীকৃত হইলে অথবা সামান্জ্ঞানসম্বন্ধরূপে স্বীককত 

হইলে এ সন্বন্ধের প্রতিযোগী হয় ইন্্রির় আর ঘটত্বরূপ সামান্যের আশ্রয়ভৃত 
ঘট পদার্থটিই হয় অনুযোগী। আর সামান্যসন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হইলে 
প্রতিযোগী হইবে ইন্দ্রিয়, ঘটত্বাদিসামান্যবিষয়কজ্ঞানবিষয়সংযোগ হইবে 

ইন্ড্িয়বৃত্তি প্রতিযোগিতার নিয়ামকসম্বন্ধ, ঘটত্বাদিসামান্যবিষয়ক জ্ঞানপদের 

দ্বার ইন্ড্রিয়সংযুক্তঘটবৃত্তি-ঘটতৃজ্ঞান গৃহীত হয়, এই জ্ঞানের বিষয় ঘটত্ব, , 
ঘটত্ববান্ঘটের সংযোগ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে থাকায় ইন্জ্িয় হয় প্রতিযোগী । 

সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষরূপ অলোকিকসন্গিকর্ষ স্বীকার না করিলে প্রথমে 
মহানসে ধূম ও বহির প্রত্যক্ষের পর ধূমত্বরূপে যাবতীয় ধূমের এবং বহিতত্বরূপে 
যাবতীয় বহিনর ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু পর্ববতে অবস্থিত 
বহি ও ধুমের প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে পর্বতীয় ধুমে পর্বতীয় বহর ব্যাপ্তি 
সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় ন৷ বলিয়। পর্ববতীয় ধুমে পর্ববতীয় বহিঃর ব্যাণ্ডিজ্ঞানের 
অভ।বহেতু পর্ববতে অবচ্ছিন্ন ধুমরেখ। দেখিয়! পর্ববতে বনহ্য্যনুমিতি হয় ন!। 

কিন্তু উক্ত অলৌকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে মহানসে ধুমবিশেষও 
বহ্নিবিশেষের চাক্ষষপ্রত্যক্ষ দ্বার ধূমত্বরূপে যাবতীয় ধূমের, ও বহিত্বরূপে 
যাবতীয় বহর প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রতাক্ষ সামাম্যলক্ষণসন্নিকর্ষদপ অলৌকিক- 
সন্নিকর্ষজন্য অলোৌকিকপ্রত্যক্ষ বলিয়া অভিহিত হয় । 

ষে অলোকিকসন্নিকর্ষে জ্ঞানবিশেষ স্বরূপ হইয়াছে তাহারই নাম জ্ঞানলক্ষণ- 
সন্নিকর্ষ ব! জ্ঞানলক্ষণপ্রত্যাসতি। জ্ঞানই সন্নিকর্ষরূপে প্রত্যক্ষের জনক হয়। 
এখানে লক্ষণ শব্ের অর্থ স্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ সঙ্লিকর্ষই জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ । 
এই জ্ঞান ম্মরপাত্মকই হয়। ল্মরণাত্মকঞ্ঞান, যদি পূর্ববজ্জাত কোন পদার্থকে 

১৮৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



বর্তমানকালীম জ্ঞানবিষয়ীভৃত পদার্থের বিশেষপরূপে ইন্জ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত 
বা সন্গিকৃষ্ট করে, তাহা হইলে এ ম্মরপাত্মকজ্ঞানই জ্ঞানঙক্ষণরূপ অলৌকিক- 
সন্নিকর্ষ নামে অভিহিত বা কথিত হয়। এই অলোৌকিকসম্লিকর্ষের ছার! এমন 
পদার্থ বা বস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত সঙ্নিকৃষ্ট হয়, যে পদার্থটি বা বন্তটি এ চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হওয়ার যোগাই নহে । লৌকিকসন্নিকর্ষ দ্বারা যে কাধ্য 
কখনই উৎপন্ন হয় না, এই অলোৌকিকসন্নিকর্ষ দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন বা 
সুসম্পন্ন হয়। আত্মাতে কোন পদার্থের জ্ঞানোৎপত্তির পর আত্মবৃত্তিজ্ঞান হইতে 

ংস্কার জন্মায়, উদ্বুদ্ধ সংস্কার হইতে অর্থাং সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে স্মৃতি বা 

স্মরণের উৎপতি হয়। এ স্মরণাত্মকজ্ঞান সম্নিকর্ষরূপে পূর্ববজাত বস্তকে 
জ্ঞায়মান-_জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তর বিশেষণ করিয়] দেয়। 

জ্ঞানলক্ষণদন্নিকর্ষের প্রসিদ্ধ উদাহরণ--কোন ব্যক্তি ঘ্রাপেন্দ্রিয়ের দ্বারা 

অর্থাং ঘ্রাণেক্ত্রিয়সংমুক্তচন্দনসমবায়সন্বন্ধে __ ঘ্রাণেক্র্িয়সংযুক্তসমবায়রূপ 

লৌকিকসন্নিকর্ষ দ্বার চন্দনের গন্ধ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির আত্মাতে 
এ গন্ধজ্ঞানজন্তসংস্কার আছে। কালান্তরে সেই ব্যক্তি দুরস্থিত একথগ্ড চন্দন 
কাঁ্ঠ দর্শন বা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিল অর্থাং চন্দনসৌরভবিষয়কসংস্কারবান্ 
ব্যকির দৃরস্থিত-অনাঘ্রাত-চন্দনকার্ঠের সহিত চক্ষুঃসংযোগদ্বারা “চন্দনং সুরভি” 
ইত্যাকারক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্মবকজ্ঞান উৎপন্ন হইল “সুরভিচন্দনং”" এই জ্ঞানে 
চন্দনের বিশেষপরূপে সৌরভের ভান হইয়াছে মাত্র, কিন্তু চক্ষুঃসংযুক্ত চন্দনের 
সৌরভাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন বা গৃহীত হয় নাই, যেহেতু সৌরভ চম্ষুরিক্রিয়ের 

যোগ্যগ্রাহ্াবস্ত নয়। তাহা হইলে চক্ষুরিক্রিয়ের যোগ্যগ্রাহবস্ত-চন্দনে সৌরভ 
যে বিশেষণরূপে ভামিত হইয়াছে তাহ! কীভাবে বুঝিতে পার] যাইবে? চন্দন 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবস্ত বলিয়া “ইদং চন্দনং” ইত্যাকারক জ্ঞান উৎপন্ন 

হইল। কিন্তু ত্রাণেজ্জিয়গ্রাহথ সৌরভ চাক্ষুষপ্রক্ষ্যক্ষের বিষয় কীভাবে উৎপন্ন 
হইতে পারে? এইজন্য নৈয়ায়িকগণ বলিতেছেন-__সৌরভের প্রত্যক্ষের জন্য 
জ্ঞানলক্ষণ'নামক অলোৌকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে । তাহারা বলেন-- 

যদিও সৌরভ চাক্ষষপ্রত্যক্ষের গ্রাহযোগ্যবস্ত নহে, যেহেতু সৌরভের সহিত 
চক্ষরিজ্রিয়ের সংযোগাদিরপ কোন লোৌকিকসন্নিকর্ষ নাই। তথাপি সৌরভ 
চক্ষুরিশ্রিয়ের দ্বার! গৃহীত হয় এরূপ কল্পনা স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু 
ফলানুসারে কারণ কল্পিত হয়। “সুরভি চন্দনং” এখানে চন্দনের চাক্ষষপগ্রত্যক্ষ 

হইতেছে । চাক্ষষপ্রত্যক্ষের বিষয় চন্দনে স্ুরভিত্ব বিশেষণরূপে ভাসমান 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৮৭ 



হইগ্লাছে। যে সুরভিত্ব চন্দনের বিশেষণরূপে ভাসমান ছিল, সেই পূর্ববজ্ঞাত 
সুরভিত্ব চক্ষঃসংযুক্ত চন্দনে নাই। যেহেতু চক্ষঃসংযুক্তচন্দনের সৌরভ এখনও 
গৃহীত হয় নাই। 

এখন অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে যে--এই চন্দনটিকে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ 

করিবার পুর্ব্বে চন্দনের যে সৌরভ অনুভুত হইয়াছিল, সেই সৌরভবিষয়- 
কানুভবজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় সৌরভবিষয়ক ম্মরণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়। এ ম্মরণাত্মক জ্ঞান স্ববিষয়তত সৌরভকে সম্মুখস্থিত পরিদৃশ্যমান চন্দনের 
বিশেষণ করিয়। চক্ষরিজ্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ করিয়! দেয় | চন্দনাংশে লৌকিক- 

সন্নিকর্ষজন্ত এবং সৌরভাংশে সৌরভবিষয়কজ্ঞানদূপ অলোকিকসন্নিকর্ষজন্ 

এই প্রত্যক্ষা ত্মকজ্ঞান “সুরভি চম্দনং” এইরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইভাবে 

স্মরণাত্মকজ্ঞানকে সন্নিকর্ষষপে স্বীকার করিলে চাক্ষষপ্রত্যক্ষের অধোগ্য " 
বস্তরও প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হইবে । এইজন্যই জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোৌকিকসন্নিকর্ধ 

অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এবং প্রত্যভিজ্ঞা, অনুব্যবসায় ও অভাবপ্রত্যক্ষ 

প্রভৃতিস্থলে ষথাক্রমে-_-সেইঘটাদি ও প্রতিযোগীর ভানের বা প্রত্যক্ষাত্মক- 
জ্ঞানের জন্য ও জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোৌকিকসন্িকর্ষ স্বীকার করিতে হয় । “সেই 
দেবদত্তের” এখানে “দেবদত্ত”" এই বিশেস্ততৃতাংশের চক্ষরিজ্রিয়সংযোগরূপ 

লৌকিকসন্নিকর্ষ দ্বারা প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও কিন্ত দেবদত্তের 
বিশেষণীভূত “স-_সেই” এই অংশটি হইল কালাস্তরস্থিত ও দেশাস্তরস্থিত। 
সুতরাং কালান্তরস্থিত ও দেশাস্তরস্থিত “সেই” এই বিশেষণ লৌকিকসম্মি কর্ষ 
দ্বার! চক্ষু-সন্বন্ধ হইতে পারে না৷ “সোহয়ং দেবদতঃ” এরূপ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞ 

বলে। বর্ভমানকালে পুরোবত্তিরপে পুনর্দশনকালে দেবদত্তের সহিত 
চক্ষুরিত্দ্রয়ের সংযোগকালে প্রাকৃপ্রত/ক্ষজন্য সংস্কার উদ্দুদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য 

স্মারপা ত্বকজ্ঞান স্ববিষয়তৃত দেশান্তর ও কালাত্তর “সেই” এই অংশকে 
বর্তমানকালীন পুরোবন্তি দেবদতের বিশেষণ করিয়া চক্ষুরিজ্তিয়ের সহিত 

সম্বন্ধ করিয়! দেওয়ার “সেই”__তন্তাবিষয়কজ্ঞানরূপ অলোকিকসম্সিকর্ষজন্য 

“সেই” এই বিশেষণ পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
দুষ্টান্তর--কোন ব্যক্তির কদাপি অন্তত্র সর্পের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়, উক্ত- 

জ্ঞানজন্য সংস্কার তাহার আত্মাতে থাকে । এখন সেই ব্যক্তির কোনস্থলে 
সর্পজ্ঞানে রজ্জুর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইল, অথচ সেখানে বস্ততঃই সর্প না থাকায় 
সর্পের সহিত তাহার চক্ষুরিক্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বা সম্পর্ক ঘটে নাই বা হয় নাই। 

১৮৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



এখন পূর্ববদৃষ্টসপপ্রত্যক্ষজন্য ষে সংস্কার তাহার আছে, সেই উদ্বুদ্ধ সংস্কার 
হইতে সর্পবিষয়কম্মরণাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সর্পুবিষয়কন্মরণাত্মকজ্ঞান 
স্ববিষয়সর্পের সেইব্যক্তির চক্ষরিক্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় সর্পের প্রতাক্ষাত্মক 
জ্ঞান সর্পবিষয়কজ্ঞানদূপ অলোকিকসন্নিকর্ষদ্বার উৎপন্ন হয়। এ সর্পের 
প্রত্যক্ষই অলৌকিকপ্রতাক্ষ । এ জ্ঞ।ন ভ্ঞানলক্ষণসন্লিকর্ষ-বিষয়তা স্থানান্তরিত 

সর্পেও আছে। অলোকিকপ্রত্যক্ষের প্রতি উক্ত স্মরণাত্মকজ্ঞান কারণ। এ 

ম্মরণাত্মকজ্তানকে জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ বলে । জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ-পদে অবস্থিত 

বা উক্ত পদের ঘটক জ্ঞানশব্দের অর্থ স্মৃতি এবং লক্ষণশবের অর্থ হইল বিষয়, 

সন্নিকর্ষশব্দের অর্থ স্মবণাত্ম কঙ্ঞানের বিষয়ের সহিত চক্ষুরিক্রিয়ের সম্বন্ধ । 

তৃতীয় অলোকিকসন্নিকর্ষ হইল যোগজসন্নিকর্ষ। যোগজসন্নিকর্ষপদের 

অর্থ-যোগীর যোগাভ্যাসদ্বার৷ উৎপন্ন ধর্ম বা শক্তিই অলোকিকসন্নিকর্ষরূপে 

অলৌকিকপ্রত্ক্ষের প্রতি কারণ হয়। যোগী যোগভ্যাস দ্বার! যে ধর্ম বা 
শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তিনি দৃরস্থিত, ভূত, ভবিষ্তং ও বর্তমান 
সার্বকালিক এবং অতিসৃ্ষ প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় বস্তই প্রত্যক্ষ করিতে 

সমর্থ হন। যোগীর এইরূপ অলোকিকপ্রত্যক্ষের উপপত্তির নিমিত্ত যোগজ- 

সন্নিকর্ষ নামে অলৌকিকসন্মিকর্ম স্বীকৃত হুইয়াছে। যোগজধর্ম যোগীর আত্ম- 

বৃতিধর্ম হইলেও স্বাশ্রয়সমানকালিকত্ব সম্বন্ধে যোগীর যোগজধর্ম সকল সময়েই 

সকল পদার্থের সহিত ইন্ড্রিয়সন্নিকর্ষের কারক বলিয়1 যোগীর উক্ত অলোৌকিক- 
প্রতাক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্বপদের দ্বারা ধর্মমগৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় 

যোগীর আত্মা, জগতের সকল পদার্থই যোগীর আত্মার সমানকালিক ॥ ৬৩ ॥ 

হত দত্যহথা' ভীক্ষিন্কানতীঙ্গিকষঈইন লিলিঘমূ। লগ ভীদ্ছিক্ষসংনহা শীব্বা: অন্নিকমা 
নিলা: ৷ অন্তীক্তিচ্চ-ল্লিক্কঘাঁলিহথানী' অহুলি--অল্তীক্রিক হুলি। ভ্যানাহঃ ক্লিক; 
স্রালাল্যগাজ ছুলি। আলাল্য ভঙাণ অহ্য হত্সখ: | লগ্গ শহাজনইন অহি হলকণসুক্্যর, 

লা বামাল্যভলকনা সংঘাবভিহিত্যতী ভঞবী | ল্নল্িঘ-ভ্চজল্ঘ-নিহীচ্যক্ক-স্বাল- 

সন্জাহীমূর্নী নীভ্ঘম্। লখাহি-_ঘগ হল্রিযর্স্ুকী ঘুলাহিত্নব্লিহীচ্যক গুল হলি হবার 
বঙ্গ জালম্, বস হান ঘনত্ব সন্ধা: । রঙ্গ ঘুমংঈন অজিক্কপ্র ছূলাহতহী কর্থ ভকতত- 

ঘৃদলিমঘর্ধ স্বান ভাবী । অঙ্গ বন্ীলিরিমন্চন্ঘ-সম্জাহীমুলদিতীনীভবী, জা গৃষ্ী- 
ঘহউ ছুনতপনালন্নং ভকত্বঘুনমিঘযক স্বান ল হযানু, অগ গৃদতন শু ছল্ছিয- 
ভবল্থানাঘান। লল্মধী তত হল্রিযতন্যন্য' ঘুভীঘতভ, লহ শিহীচ্যকী ঘুম হলি ফান, 

প্রত্যক্ষ খণ্ডন ১৮৪) 



বস চক্তাবীমূল ঘন সত্যান্লি: | হুল্কিযঅচ্জল্ৰহন্ব জীদ্ধিন্টী সান্স: | হহত্ব 
নহ্ছিহিল্লিযহঘক, নালঅভখকিত্ত হানপক্কাবীমূত আালাল্য সবযাঘজি: ৫২) 

এইভাবে প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে ছুই প্রকার । 

তাহার মধ্যে লৌকিক প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানে হয় প্রকার সন্নিকর্ষের-_-সন্বন্ধের 

বিষয় কথিত হইয়াছে। সম্প্রতি গ্রন্থকার অলোৌকিকসন্নিকর্ষের- সম্বন্ধের বিষয় 
বলিতেছেন_-অলোকিক ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার । ব্যাপার শবের অর্থ সন্নিকর্ষ 
ব1 সম্বন্ধ । অর্থাং চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়ের সহিত ঘটাদি বিষয়ের সম্বন্ধকে ব্যাপার 
বা সন্নিকর্ষ বলে। সামান্ত লক্ষণ শব্দের-_সামান্য অর্থাৎ ধৃমত্বাদি ও ধুমাদি 

হইয়াছে লক্ষণ অর্থ।ং স্বরূপ ব! বিষয় যাহার এরূপ অর্থ সেম্থানে লক্ষণ শবের 
দ্বারা “স্বরূপ” এরূপ অর্থ গৃহীত ব। স্বীকৃত হইলে সামান্য লক্ষণ শব্দের সামান্য 

স্বরূপ প্রত্যাসত্তি-_সম্বন্ধ এপ অর্থ বোধিত হয়। সেই সামান্যস্বরূপ ইন্ড্রিয়" 

সম্বন্ধবিশেষ্তকজ্ঞানে প্রকার হয় ইহাই বুঝিতে হইবে । তাহা এইরূপ-_যেস্থানে 

ধূমাদি চক্ষ্রাদি ইন্ত্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, সেই চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়সংযুক্ত 

ধূমা্দি বিশেষ্যক “ধুম” ইত্যাকারক জ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হইয়াছে সেখানে 
জ্ঞানে ধৃমত্ব প্রকার বা বিশেষণ হয়। সেস্থানে ধূমত্রূপসন্লিকর্ষের দ্বারা 
“ধূমাঃ” অর্থা যাবতীয় ধুম এইভাবে সকল ধুমবিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

অর্থাৎ ধুমাদির সহিত চক্ষুঃসংযোগের পর ধূমাদি বিশেষ্যক ধৃমত্বাদি প্রকারক 
ধূম ইত্যাকারক-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাঁদৃশজ্ঞানের উৎপত্তির পর দেশাস্তরীয় ও 

কালান্তরীয় ধুমাদিতে ইন্ট্রিয়সংযুক্তধূমবিশেষ্যক-জ্ঞানপ্রকারীভূতধৃমত্বরূপ- 
ইন্জিয়সন্নিকর্ষ বিদ্যমান থাকায় সেই সন্নিকর্ষ দ্বারা “ধূমাঃ” ইত্যাকারক 
যাবতীয় ধূমবিষয়ক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই সামান্যলক্ষপসন্লিকর্ষ জন্য 
অলৌকিক প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান। 

এইস্থলে যদি “ইক্জ্রিয়সন্বদ্ধ-বিশেম্তকজ্ঞানে প্রকারীভূতসামান্য” এইরূপ না 
বলিয়! “ইন্ত্রি সম্বন্ধ প্রকারীভূতসামান্য” এইভাবে কথিত হইত, তাহ হইলে 

ধূলিসমূহে ধৃমত্ের-ভ্রমজ্ঞান হওয়ার পর সকল ধৃমবিষয়ক জ্ঞানের অনুপপতি 

হয়, যেহেতু সেখানে ধুমত্বের সহিত ইন্জ্রিয়ের সম্বন্ধ নাই অর্থাং চক্ষুঃসংযুক্ত 
সমবায় সম্বন্ধ নাই। কারণ দেশান্তরীয় ধূমে ও কালাত্তরীয় ধূমে চক্ষঃসংযোগের 
অভাব থাকায় তাদ্বশধূমরৃতি ধূমত্বে চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়সন্বদ্ধের অভাব আছে। 

কিন্ত আমার--এরস্থকারের মতে--ইন্ত্িয়সন্বদ্ধধূলিপটবিশেক্কক-জ্ঞান- 
প্রকারীতৃতধূমত্বরূপ প্রত্যাসতি ব৷ সন্নিকর্ষ দেশাস্তরীয়ধূমে ও কালান্তরীয় ধূমে 
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বিদ্যমান থাকায় সকলধুমবিষয়কজ্জানের উৎপতি হয়। ইন্রিয়সন্ন্ধট 
সংযোগাদি লৌকিক বলিয়! গৃহীত বা স্বীকৃত হইবে । সামান্যলক্ষণসন্মিকর্ষ- 
জন্যবহিরিক্জিয়দ্রারা জ্ঞানোৎপত্তিস্থলে তাদৃশজ্ঞানে প্রকারীতৃত সামান্যই 
প্রত্যাসত্তি বা সম্নিকর্ষ। অন্যথা অধুত্ব্ূপে যংকিঞ্চিংঅণুর উপস্থিতিতে অথুত্ব- 
সামান্যলক্ষপাদ্বার1 সকল- _অণুবিষয়ের মানসপ্রতাক্ষের অনুপপতি হয়, যেহেতু 

অথুতে মনের লৌকিকসম্বন্ধের অভাব থাকায় জ্ঞানে মনোজন্যত্বের অভাব 

আছে। কিন্ত অলোকিকসন্লিকর্ষজন্য মানসপ্রত্যক্ষস্থলে জ্ঞানে প্রকারীভূত 
সামান্তই প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ। প্রত্যাসতি, সন্নিকর্ষ ও সম্বন্ধ ইহার] একার্থক 
বা সমানার্থক শব ॥ ৬৩ ॥ 

আজলিহাপষাগাল্তু আামাল্মষাললিত্দতী | 
অবিল্রিঅ-ভ্রজ্মনীঘ-জামনদুণধসরী ||| 

ধূমত্ব ও ঘটত্বাদির যাবতীয় আশ্রয় ভৃত--ধূমঘটাদিও তীয় অবয়ব প্রভৃতি 
পদার্থসমূহের আসত্তি অর্থাং ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্বন্ধজ্ঞানই সামান্জ্ঞান বলিয়া 
অভিলষিত বা! অভিহিত হয়। যেখানে চক্ষুঃসংযোগাদি ব্যতীতও ঘটত্বাদির 

জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে ঘটত্বরূপ-সামান্য সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ঘটের 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না কেন? এই আশঙ্কা নিরাসের জ্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_ 

“তদিজ্দ্রিয়জ” ইত্যাদি । সেই ইন্দ্রিয়জন্য তদ্ধম্মনজ্ঞানের সামগ্রী অর্থাৎ কারণ- 
কূটের অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ চাক্ষষপ্রত্যক্ষের পর ঘটত্বাদিরূপ সামান্য 

সমিকর্ষের দ্বারা সকল ঘটের চাক্ষুষপ্রত।ক্ষ করিতে হইলে ঘটাদিরৃতিঘটতাদির 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে সকল সামগ্রী অর্থাং কারণের প্রয়োজন, সেই 
কারণকৃট বা কারণসমৃহকে কার্য্যোংপত্তির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণে কাধ্যাধি- 
করণে থাকিতে হইবে । অন্যথায় ঘটত্বাদিরূপ সামান্তসম্লিকর্ষের ছার] সকল 
ঘটের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইবে না৷ ॥ ৬9 ॥ 

ঘহ্ত্ত ভদানানা মাছ: আলাল্মদূ। লঙ্ম মলম্ঘিজিত্য নতম্থিআালিংয ঘত্যাহি। 

যন্গ হৃন্জী ঘন্ঃ বঁষীবীন মুনি, বমভ্াধন ক্কণাউ, জ্লালহলহ্লক্নং ঘল্নম্বামতর লহঘত্ষলা 

সুঙ্তানথীনা ভ্ণান্তাহথীলা তা হ্বান অলি, লগীহ শী্চযমূ। দবক্ত্ত বালান ইল ঘমন্ন 

জান, উন ঘবল্থলাধিক্কগোনা সত্যারলি: | কিল্তু থস লহ ঘন্ুলাহানল্লং ভর 

ঘতলল: দে জারনূ, লঙ্গ আনাল্মভহাতযা অভ্রা ল্রহঘতরলা আন ন হ্যাজ্, 
ভানাক্মহর অবানীলবাঘানূ। কিত্ব, ছল্নিবম্মতর-নিহীচ্য্চ ঘহ হলি হাল বঙ্গ 

প্রত্যক্ষণ্ডম্ ১৯১ 



জারম্, লগ দহহিনি হল্জিঘভকমল্ন' লিলাদি লাহহাহ্বানসঙ্াহীমুর-ঘালান্যহম অন্বান 
লাহহাঙ্কান স্তুনী ন জবর? লভদদান্ জআামাল্যদিঘঘক হান সংআাভজিন ত্তু আালাল্ম- 
নিয়া আঘলিহিলি। লা: দহযাভলিহিত্ঘধ: | লখ্বান্থ আালাল্যজহাঅলিত্যসগ 

জহাতাহাভ্হহস নিঘযীডখঃ। বীন জামাল্মনিঘযক ঘ্বান সংঘাঘজিহ্ত্িখণ অঞ্যণ। লন 

্প্: ভঘীবাহিক লিলানি ভাদান্যস়্ান অলস হবি; লস অন্জব-ঘতাহীলা শ্বাহা,মৃসত্যহথ' 

ভযাহুন আন্-_বুহিন্দিযঘজলি । অভযাধ:-_অন্থা অ্ইিহিন্পিধঘা ভালাল্যধহাতযা হান 
অনলীঘম্, লনা যনন্ষিপ্িজ্রহ্িদিঘি লন্আমাল্যভম লহিল্ছিযঅল্য-স্বানম ভামহঘুীধিলা | 

ভা ন্্ জালগী ন্বগ্ঃঅযীবাভীল্ক-ঁযীবাহিকি। বীনাঞ্পরক্তাহাহী ন্বহুহাহিলা লাক্হাঁ 
হ্বান ল জাবি ॥ধ*॥ 

বস্ততঃ সমানের ভাবই সামান্য বলিয়৷ পরিগণিত । সেই সামান্য কোন- 

স্থানে নিত্য পদার্থ ধৃমত্বাদি জাতি হয়, কোনস্থানে বা অনিত্যপদার্থ ঘটাদি 
সামান্য শবের দ্বারা গৃহীত হয়। যেখানে একই ঘট সংযোগসম্বন্ধে ভূতলে 
পরিলক্ষিত বা প্রত্যক্ষ হয়, এবং সমবায়সম্বন্ধে কপালে অনুভূত হয়, সেই 

জ্ঞানের পর যাবতীয় সেই ঘটাধিকরণ ভূতলাদি ও কপালাদির জ্ঞান উৎপন্ন 

হয়। অর্থাং সংযোগসন্বন্ধে ঘটবিশিষ্টভূতল ইত্যাকারক জ্ঞানের পর 

চক্ষুঃসংযুক্ত ভূতলবিশেষ্যক-জ্ঞানপ্রকারীভূত ঘটবত সন্নিকর্ষ দ্বারা “সংযোগেন 
ঘটবন্তি ভূতলানি” ইত্যাকারক চাক্ষুষঅলোকিকপ্রত্যক্ষা ত্বকজ্ঞান উৎপন্ন হয় । 
অনিত্যসামান্স্থলে অন্যত্রও এরূপ বুঝিতে হইবে । এতাদ্বশস্থলে জ্ঞায়মান-_ 

জ্ঞানবিষয়ীতৃত অনিত্যসামান্বপ্রত্যাসতি-সন্নিকর্ষ বলিয়া বোধিত হয়| যদি 

বল পরম্পরাসম্থন্ধে প্রত্যাসন্ন ঘটত্বাদির নিত্য সামান্য-প্রত্যাসতি স্বীকৃত হউক, 

ঘটাদি অনিত্য সামান্যের প্রত্যাসত্তি স্বীকারে প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কা 

নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--পরস্ত ইতি । পরস্ত ঘটত্াদি সামান্যের 

সমবায়াদি সম্বন্ধে অধিকরণীভূত ঘটাদিতে জ্ঞান হয়, সেই সমবায়াদি সম্বন্ধে 
সেই অধিকরণীভূত ঘট প্রভৃতির ঘটত্বাদিসামান্যই প্রত্যাসত্তি বা সন্িকর্ষ 

অলোকিকপ্রত্যক্ষের জনক হয় । 
প্রাচীনসম্মত সামান্তলক্ষণসন্নিকর্ষ নিরূপণ করিয়া এখন নবীনসম্মত সামান্য 

লক্ষণসন্লিকর্ষ নিরূপণ করিবার জন্য গ্রন্থকার সেই বিষয় উত্থাপন করিতেছেন-_ 
“কিস্ত” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । কিন্তু অর্থাং উত্তজ্ঞায়মান সামাহ্যকে সন্লিকর্ষ 

বলিয়া স্বীকার করিলে যেখানে তদ্ঘটের নাশের পর তদ্ঘটাধিকরণের 

স্মরণাত্সকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে সামান্বলক্ষণ দ্বারা অর্থাং ইত্তিয়সন্বদ্ধ- 

১৯২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিশেস্তকজ্ঞানপ্রকারী ভূততদৃঘটরূপসামান্যলক্ষণসন্মিকর্ষদ্বারা যাবতীয় সেই 
ঘটাধিকরণের ব1 সেই ঘটাধিকরণসমূহের জ্ঞানের অনুপপতি হয়। যেহেতু 
সেই সময়ে তাদৃশতদ্ঘটরূপ সামান্যের অভাব আছে। 

জ্ঞায়মানসামান্তের প্রত্যাসত্তিত্ব স্বীকারে দোষাস্তর দেখাইতেছেন-_ 

“কিঞ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । আরও যেস্থানে ইন্দ্রিয়সন্বদ্ধ-বিশেষ্যক “ঘট” 

ইত্যাকারক জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইস্থানে পরদিনে ইন্দ্রিয়সন্বন্ধ ব্যতীত 

ও ইন্দ্রিয়সন্বদ্ধবিশেস্যক-ঘটজ্ঞানে প্রকারীভূত ঘটত্বাদি সামান্য বিদ্যমান থাকায় 

“সর্ববেঘটা£* ইত্যাকারক সকল ঘটবিষয়কজ্ঞান কিজন্য উৎপন্ন হয় নাঃ এই 

নিমিত অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত-অনুপপতিরূপদোষদ্বয়বশতঃ সামান্যবিষয়কঙ্ঞানই 
প্রত্যাসত্তিরপে স্বীকৃত হইবে, কিন্তু জ্ঞায়মান-__জ্ঞানের বিষয়ীভৃুতসা মান্য 

প্রত্যাসত্তিরূপে স্বীকৃত হইবে না। তথাচ তদ্ঘটাধিকরণে তদ্ঘটসামান্থভাব 

থাকিলেও সামান্যজ্ঞানরূপসন্নিকর্ষ থাকায় দোষ হইল না । এই কথাই বিশ্বনাথ 

বলিতেছেন--“আসতি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । আসতি শব্দের অর্থ প্রত্যাসতি। 

এবং সামান্যলক্ষণপদের ঘটক লক্ষণ শবের অর্থ বিষয় । অতএব সামান্যবিষয়ক- 

জ্ঞানই প্রত্যাসতি এইরূপ অর্থই প্রতিভাত হয়। যেখানে চক্ষুঃসংযোগাদি- 

ব্যতীতও ঘটত্বাদি সামান্যজ্ঞান আছে সেখানে ঘটত্বাদিসামান্তব্ষয়ক জ্ঞানরূপ 

সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ঘটাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয়। এই আপত্তি 

বারণের জন্ব গ্রন্থকার বলিতেছেন-__“তদিক্ভ্িয়জ” ইত্যাদি । এই গ্রন্থের অর্থ--- 

যখন চক্ষরাদিবহিরিক্দ্রয়ের দ্বার] সামান্তলক্ষণসন্নিকর্ষজন্যসামান্য-ঘটত্বাদির 

অলোকিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সেই ঘটত্বাদিসামান্যের আশ্রয়ভূত কোন 

একটি ধর্মী ঘটাদিতে সেই ঘটত্বাদিসামান্তের সেই ইন্দ্রিয়জন্/ জ্ঞানের সামগ্রী 

অর্থাং কারণসমূহের অপেক্ষা করে। অর্থাৎ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের পর ঘটত্বাদি- 
সামান্যবিষয়কজ্ঞানরূপসন্নিকর্মদ্বারা সকল ঘটের চাক্ষুষপ্রত/ক্ষ করিতে হইলে 

ঘটাদিরৃতি ঘটত্বাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে সকল সামগ্রী বা কারণের 

আবশ্যক হয়, সেই কারণসমৃহকে কাধ্যের অব্যবহিতপুর্ববক্ষণে কাধ্যাধিকরণে 

অবশ্যই থাকিতে হইবে । সেই সকল সামগ্রী হইল--চক্ষুঃসংযোগ, আলো ক- 

সংযোগ প্রভৃতি । এইজন্য অন্ধকার স্থানে চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাদশ 

প্রত্যক্ষাত্সক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না ॥ ৬৪ ॥ 

প্রত্যক্ষতণ্ডম্ ১৯৩ 

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/৩৭-১৩ 



নিমনী ঘত্য লবসন্র ল্মাদাতী ্লালজহাগ: | 
মীবআীন্রিবিন: সীন্দীঘু্জ-মুজ্লান-নহব: ২ 
মন্ডঙস অত্শহামান লিল্লাঅভ্ক্ুবীগ্নং: | 

যাহার জ্ঞান আছে, তাহারই ব্যাপার অর্থাৎ সন্নিকর্ষ ব' প্রত্যাসতিকে জ্ঞান- 

লক্ষণ! বলে। অর্থাৎ যদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়, তদ্বিষয়কজ্ভানের ব্যাপারই জ্ঞানলক্ষণ- 

প্রত্যাসত্তি বা সম্নিকর্ষ বলে। জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষে জ্ঞানের বিষয়ভ্বত পদার্থ 
অন্যোগী হয় এবং জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষে জ্ঞানের বিষয় (পদার্থ) ইন্দ্রিয় সন্বদ্ধ হয় । 

যেমন ধুমত্বজ্ঞান জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হইলে ধুমত্বজ্ঞানের বিষয় 
ধৃমত্বের সহিত ইন্ত্রিয়সন্বদ্ধ হওয়ায় কেবল ধূমত্বেরই প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। 

যুক্ত ও যুঞ্জান ভেদে যোগী দুই প্রকার বলিয়া যোগজব্যাপার ব৷ প্রত্যাসতি 

ব! সন্নিকর্ষও দুই প্রকার। যে ব্যক্তি বেদপুরাণাদি প্রতিপাদ্য-যোগাভ্যাসের 
দ্বার চিত্ত-বশীভূত করতঃ ধ্যানাদিদ্বারা অনিমাদি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, 

তাহাকে যুক্তযোগী বলে। সেই যুক্তযোগীর যোগবলে সর্বদাই সকল 

পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হয় । 

আর ষে ব্যক্তি মাত্র বিষয় হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ 

রূপে চিত্রকে নিজের অধীনে আনিতে সমর্থ হন নাই এবং যোগাভ্যাস ও 

ধ্যানাদি নিয়ত করেন তাহাকে যুঞ্জান যোগী বলে। তিনি যখন সকল বস্ত 

প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত মনন বা সংকল্প করিয়া অবহিত চিতে চিন্তায় বা ধ্যানে 

রত হন, তখনই সেই যুঞ্জান যোগীর সকল পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয় । 

ভৰিষ্ঠতে সিদ্ধিলাভ করিলে তিনিও যুক্তযোগীর মত ধর্ম ব1 শক্তি সঞ্চয় করিয়। 

সর্বদাই সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৬৫ ॥ 

লন্তু হালভহাগাসব্মালিঘি হালজনা, ভামাল্যভহাগানি ফ্বালভদা লহা লধীর্নহী 
ন হয়াব্ল আছ- নিম্ব্বীলি। ভ্রানাল্যকঙ্াতা সম্সাবলিছি অহা্গযব্য গান জলঘলি । 

হ্ানভহাতা সআাবলিভ্তু অজিনঘক হ্বান জী সবঘাবভিবিলি। সঙ্গায়নধ:- লখান্ব 

সত্যধী অলিচ্চর্্' ভ্রিলা পাল ল ভ্্মতলি। অখান্ন আামাল্যভঙাতাঁ লিলা মতন 
অক্কতণ্দানা নন্থিতনন ভন্কতনন্তীনা নন মাল দ্ধ অনু? ভ্রহ্থ' ঘালাল্মজহালা 

ভলীঙ্গিঘব। ন ম্ব অন্কভন্ব-ঘুল-নালাপান জ্ঞাহালিহিলি ভ্রা্মমূ। সবযহাঘূঈ 
অন্থিতল্মল্ঘত্স মৃহীতততাত্ আল্মগৃলহ স্ান্তু্ত্খিলকতাহ ঘৃলী নন্ধিন্যাড্জী ন ললি- 

ভহাবান্তুরঘন: | লল্দবী্ত বানাল্যহাতযা অককঘৃদীঘধিতর্লী কাভাল্তহীয়-ইহাল্লহীয 
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ঘুম অধিন্যাচ্যতঅল্ইন্: মনলি | ল ন্ব ভালাল্যভহাআা-ভীন্কাই সঈবকবন ভঙ্কন্ত- 
সলযহ্বান জাতী জান্বকতানভিহিলি ভান্্যমূ। সঈযত্নন ভ্রক্জগঈযন্কান জাবীওঘি 
নিহাচ্ঘ জন্ধঘহাখানানযালতনন ভান্নকঘামালানু। হন হ্ালভহাগাঘা আহীষ্চাই 

স্ততমিন্দলহুললিলি বান বীহলহয হাল হ্কখত্যাত্? যন্যণি বানাল্যহাঘযাণি বং 
নান ললনলি, লখাছি জীব্মব্রভ্য আর্ন হ্বালভহাঘঘা | হনব বল ঘ,মল্ঈল ঘভীদতুত 
হ্যা, লল নংহ্তীঘতবভযান্তচ্যনব্বাতী মাল হ্ালহাঘাযা | 

যীঘজীলিলিঘ হলি । যীনাঞ্ঘাঅনিলী ঘম্দনিহীন: গ্বলি-জুলি-স্ুহাজাহি সলিঘাজ 

ইব্যখ্র: । আুক-আুজানন-যীবি-ভ শ্ি্ঘাহ শ্নভ্ঘাণি লনিষ্যলিলি আন: ॥ ধএ॥। 

অুজভবীলি। আ্ুকভয লালত যীবজঘম্বন্থাীল মলা আন্কাহানহলাঢ্নাহি-লিজ্বিত্ত- 

ঘহাখ্রশীন্যং হাল অভ্বইন অনিত্ুন্থনি । লিবীঘহয ন্বিল্তানিহীনীওদি অহক্ফান্ীনি ॥ 

হলি সীনিহননাধনস্বানননভ্ান্যাগ্ঘ-নিহন্বিনাঘাঁঝিজ্ঞাল্নজুক্ানজ্যা সবযহা- 

নহিষ্টন্: ২॥ 

জ্বানলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি যদি জ্ঞানম্বরূপ হয় এবং সামান্যলক্ষণাও যদি জ্ঞান- 

স্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহ! হইলে জ্ানলক্ষণাগ্রত্যাসত্তি ও সামান্যলক্ষপা- 

প্রত্যাসত্তি এই অলৌকিক সন্নিকর্ষদ্বয়ের মধ্যে পরম্পর ভেদ বা বৈলক্ষপ্য 

পরিলক্ষিত হয় না। বিশ্বনাথ উক্ত সন্নিকর্ষ দুইটির মধ্যে পরস্পর ভেদ 

দেখাইতেছেন-__“বিষয়ীত্যাদি'” গ্রন্থের দ্বারা । সামান্যলক্ষণাপ্রত্যসতিদ্বার! 

ঘটত্বাদিসামান্যের আশ্রয়ভূত ঘটাদির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানলক্ষণা- 

প্রত্যসতিদ্বার1 যদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ের প্রত্যাসত্তি। অর্থাং 

জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষে ধৃমত্বাদিজ্ঞানের বিষয়ভূত ধুমত্বাদিসামান্তের সহিত চক্ষুঃ- 
ংযুক্তসমবায় সম্বন্ধ হওয়ায় কেবল ধুমত্বাদি সামান্যেরই প্রত্যক্ষাত্মবকজ্ঞান 

উৎপন্ন হয়। ইহার ভাবার্থ__প্রত্যক্ষস্থলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা 

সম্বন্ধ ব্যতীত কোন পদার্থের প্রতক্ষাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। 

অতএব সামান্লক্ষণাসম্লিকর্ষ ব্যতীত ধূমত্বরূপে সকল ধূমের এবং বহিত্বরূপে 
সকল বহ্ির জ্ঞান কীভাবে সমুৎপন্ন হইবে? অতএব ধূমত্বরূপে সকল ধূমের ও 
বহিতত্বরপে সকল বহির জ্ঞানের উপপত্তির নিমিত্ত সামান্থলক্ষণসন্লিকর্ষ 

অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল সকল বহি ও সকল ধূমের 

মুগপদ্জ্ঞানের অভাব থাকিলে কোন ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ 
বলিতে পারে না। যেহেতু মহানসে প্রত্যক্ষতৃত ধূমে বহিতর ব্যাপ্তিরপ 

সম্বন্ধ গৃহীত হয়, কিন্ত অন্ত পর্ববতীয় ধুমাদির প্রত্যক্ষ ন! হওয়ায় বা 
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অনুপস্থিতি হেত “ধৃম বহিব্যাপ্য কিনা” এরূপ সংশয়ের অনুপপতি হয় । 

অর্থাং সমান্যলক্ষণাসন্নিকর্ষের দ্বারা যদি সকল ধূম ও সকল বহিচর জ্ঞান না 
হইত, তাহা হইলে প্রকৃতস্থলে “ধৃমবহিচব্যাপ্য কিনা 2” এইরূপ সংশয় হইত 
না। কিন্ত আমার মতে অর্থাং সামান্যলক্ষপাসন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে 
সামান্যলক্ষপাপ্রত)সতি দ্বারা সকল ধূমের প্রত্যক্ষত্বাক জ্ঞান হওয়ায় কালান্তরীয় 
ও দেশান্তরীয় ধূমে বহিব্যাপ্যত্বের সংশয় সম্ভব হয়, স্বৃতরাং উক্ত সংশয়ের 

অনুপপতি হয় না। যদি বল সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে প্রমেয়ত্ব- 
রূপে যাবতীয় প্রমেয়বস্তর জ্ঞানোংপতিহেতু সাধারণব্যক্তির সর্ববজ্ঞত্ের 
আপতি হয়। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ প্রমেয়ত্বরূপে সকল 

প্রমাপদার্থের জ্ঞান হইলেও ঘটত্ব, পটত্ব, ধূমত্ব, ও বহিত্ব এইভাবে বিশেষ 
বিশেষ রূপে সকল পদার্থের জ্ঞান না হওয়ায় সাধারণ ব্যক্তি সর্বজ্ঞ হইতে 

পারে না। এইরূপ জ্ঞানলক্ষণসন্লিকর্ষ স্বীকার না করিলে “সুরভিচন্দন” এই 
জ্ঞানের বিষয় চন্দন চক্ষরিক্দ্িয়ের গ্রাহাযোগ্যবস্ত হইলেও অর্থাৎ চন্দনের 
চাক্ষষপ্রত্যক্ষাত্বক জ্ঞান সম্পন্ন হইলেও সৌরভাংশে চক্ষুঃসন্নিকর্ষের অভাব- 
বশতঃ সৌরভের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হইবে ? অর্থাং উক্ত 
জানের অনুৎপতি হয়। যদিও সৌরভত্ব'দি সামান্তজ্ঞানরূপসা মান্যলক্ষণ- 

সন্নিকর্ষের দ্বারাও সৌরঙত্বাদি জ্ঞানের বিষয়ভূত-সৌরভত্ব-সামান্যের আশ্রয়ভূত 
সৌরতের সহিত চন্ষুঃসংযুক্তসমবায়ের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ থাকায় সৌরভের 
প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় । কিন্তু জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ দ্বার সৌরভত্বের প্রত্যক্ষ 

হয় অর্থাৎ জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষদ্বারা সৌরতত্বাদিজ্ঞানের বিষয়ভূতসৌরভত্বাদি 
সামান্তের সহিত ইন্দ্রিয়সংযুক্তমনঃসংযুক্তাত্মমবেতজ্ঞানরূপের প্রত্যাসত্ি 

থাকায় ব! হওয়ায় সৌরভত্বের প্রত/ক্ষাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । 
যেখানে ভ্রমবশতঃ ধূমত্বূপে ধূলি সমূহের জ্ঞান হইয়াছে অর্থাও ধুলি- 

সমূহকে ধৃম বলিয়া ভ্রম হইয়াছে । সেখানে জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারাই 
অনুব্যবসায়ে ধুলিসমূহেরই জ্ঞান হইবে । যেহেতু ষে বস্ত ইন্ড্রিয়সন্নিকৃষ্ট হয়, 

অনুব্যবসায়ে বিষয়বিধায় সেই বস্তরই জ্ঞান হয়। অতএব এখানে ধূলিপটল 
চক্কঃসন্লিকৃ্ট হওয়ায় অনুব্যবসায়ে বিষয়বিধায় ধুলিপটলেরই জ্ঞান হইবে। 
ধৃমত্ব(দি সামান্তলক্ষপসঙ্লিকর্ষের দ্বারা ধৃলিপটলের জ্ঞান হইবে না। যেহেতু 

ধৃমত্বজ্ঞান ধৃমত্বাদিসামান্তজ্ঞানবিষয়ধুমত্বাশ্র়ত্বসন্বদ্ধে ধূলিপটলে থাকে ন৷, 
কিন্ত ধূমে থাকে । কিন্তু সামান্সম্নিকর্ষের দ্বার! ধৃমত্বের জ্ঞান হয়। ধুৃম্ব- 
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জ্ঞানের প্রতি আত্ম! সমবায়িক।রণ, আত্মমনঃ সংযোগ অসমবায়িকারণ, চক্ষুঃ- 

ংষোগ ও আলোকসংযোগ প্রভৃতি নিমিত্কারণ। এই সকল কারণকৃট 

সন্নিহিত হইলে যে ধুমজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই ধুমজ্ঞানকে ব্যবসায় বলে। 

ইন্জ্িয়ার্থ সন্নিকর্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ সহকারী হইলে আত্ম- 

£সংযোগ ব্যবসায়কে উৎপন্ন করে। অতএব চক্ষুঃসন্নিকর্ষাদি কারণকৃট- 
দ্বারা “অগ্পং ধূম£ ইত্যাকারক ব্যবসায় জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তাহার পর 
“অহ্থং ধূমং জানামি” বা “ধুমজ্ঞানবান্ অহং” ইত্যাকারক অনুব্যবসায় জ্ঞান 
উৎপন্ন হয় । এই অনুব্যবসায়ে ভ্রমবশতঃ ধুলিপটলের জ্ঞান, জ্ঞানলক্ষণসন্নি- 
কর্ষের দ্বার] বিষয়বিধায় উৎপন্ন হয় । 

যোগজ ইত্যাদি । যোগাভ্যাসজনিত ধর্মবিশেষ বা শক্তিবিশেষ শ্রুতি, 

স্থৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি শান্তর প্রমাণক বা জ্ঞাপক | যুক্ত ও যুঞ্জান ভেদে যোগী 

দুই প্রকার বলিয়া! উহাদের ধর্মও ছুই প্রকার ইহাই ভাবার্থ ॥ ৬৫ ॥ 

যুক্ত ইত্যাদি । যুক্তযোগীর যোগ বা! সমাধির অভ্যাসজনিত শকিবূপ 

ধর্মের সহায়তায় মনের দ্বারা আকাশ, পরমাণু প্রমুখ স্তুলসৃক্্প্রভৃতি জগতের 
যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান সর্বদাই হয়। অপর অর্থাৎ যুঞ্জানযোগীর বিশেষ 

চিন্তা বা ধ্যানাদিদ্বারা সকল পদার্থের জ্ঞান হয় ॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-_-বীরেশ্বরতর্কতীর্থ-দেশিকোত্তমোপধিক শ্রীশ্রীজীব- 

স্বায়তীর্থমহোদয়ান্তেবাসি-বর্ধমানবাস্তব্য- ভারদ্াজান্নদা প্রসাদসৃত-শ্রীগোপাল- 

চন্দ্র তর্কতীর্থকৃত কারিকাবলী সহিত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর প্রতাক্ষ বা খণ্ডের 

পরিচ্ছেদের সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।॥ ১।। 
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অথ অনুনাল-হ্তম্ 

ভ্যান ঘহালহা:, হৃত্ণ আামিঘীমবিব্ ৭৭ 

অনূলামা, বাহলাল লিজীল্তু কংা লল্তি। 

অলামবাহি-কিল্লীল ল ₹ঘাহ্নূমিবিভ্বহা ।।ৎ৩॥। 
গ্রন্থকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিরূপণ করিয়। অনুমান প্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন। 

যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল অনুমান, উপম!ন ও শব্দপ্রমাণের উপজীবা। 

অনুমান ও উপমান যে প্রত্যক্প্রমাণের অধীন তাহা সহজ বোধগম্য । আপ্ত- 

বাক্যই শব্দপ্রমাণ বলিয়। কথিত। যে ব্যক্তি বাক্যার্থবিষয়ক যথার্থপ্রত্যক্ষ- 

জ্ঞানবান্ হয় তাহাকেই আপ্ত বলে। সুতরাং শব্দ প্রমাণও প্রতাক্ষপ্রমাণের 

অধীন বলিয়া অভিহিত হয়। উপজীব! প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় বলিয়া উপ- 

জীবক অন্ুমানপ্রমাণাদির বিষয় বলাই উচিত বলিয়াই গ্রন্থকার প্রত্যক্ষ- 

প্রমাণের পর এখন অনুমান প্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন। অনু পশ্চাৎ অর্থাৎ 

প্রত্যক্ষপ্রমাণের পরই যাহা মান-_প্রমাণরূপে কথিত হইয়াছে তাহাকেই 
অনুমান বলে। অনুমানের ফল অনুমিতি। অনুমিতি শবের অর্থ-_অনু- 

পশ্চাং অর্থাং কোন পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানের পর জায়মান মিতি-জ্ঞান। প্রত্যক্ষ 

প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান বোধিত হওয়ার পর ততসম্বস্ধী অন্ত 

পদার্থবিষয়ক জ্ঞানই অনুমিতি। অনুমিত্যাত্মক অনুভবের করণই অনুমান 

বলিয়! কথিত হইয়াছে । অনুমিতিতে ব্যাপারবিশিষ্ট কারণকে বিশ্বনাথ 

করণরূপে স্বীকার করায় পরামর্শ ব্যাপার ও ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ হয়। লিজ 

শবের ব্যুংপতিগত অর্থ--লীনংগময়তি অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষং চক্ষুরাদিইন্দ্িয়েন সহ 
অসন্নিকৃষ্টং বন্তভ ব! পদ্রার্থং জ্ঞাপয়তি যদ্বস্ত তদেবলিঙ্গমুচ্যতে অর্থাং যে বস্তু 

ইন্ত্িয়ের সহিত অসন্নিকৃষ্ট-_অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থকে জ্ঞানের বিষয়রূপে অবগত 
করায় তাহাকে লিঙ্গ বলে। ব্যাণ্তিজ্ঞানের সাহায্যে লীন অর্থাৎ প্রত্যক্ষের 

অগোচরীভূত পদার্থের জ্ঞাপকই লিঙ্গ। ধুমাদি বহ্য্যাদিসাধ্যের লিজ । 
“যেখানে যেখানে ধূম আছে সেই সেই স্থানে বহ্নি আছে এইরূপ ধুম ও বহর 

নিয়মিত অন্বয় সহচর জ্ঞান হইতে প্ধূমোবহিব্যাপ্যঃ” ইত্যাকারক অন্বয়ব্যাপ্তি 
জ্ঞান হয়। এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের ফলে ধূমসাধ্যত্ৃত বহর লিঙ্গ বা সাধন বলিয়া 

১৯৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলাী 



কথিত হয়। প্রথমে মহানস, গোষ্ঠ ও চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধূমপ্রত্যক্ষদ্বার! যে 
সংস্কার উৎপন্ন হয়, পুনরায় পর্ববতে ধৃমপ্রত্যক্ষ দ্বার] উক্ত ব্যাপ্তিবিষয়ক-জ্ঞান 
জন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় “ধূমে। বহিনব্যাপ্য” ইত্যাকারক ব্যাপ্তির ম্মরণাত্মক 

জ্ঞান হয়। তাহার পর “বহিনব্যাপ্যধূমবান্ পর্ববত” ইত্যাকারক--পর্ববতের 
সহিত বহিনব্যাপাধূমের সম্বদ্ধের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই জ্ঞানই পরামর্শ বলিয়। 

অভিহিত হয়। তাহার পর “পর্ববতোবহিমান্” ইত্যাকারক অনুমিতি হয় । 
অতএব পরিলক্ষিত হয় ষে প্রথমক্ষণে ব্যাপ্তিজ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে পরামর্শজ্ঞান ও 

তৃতীয়ক্ষণে অনুমিতিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অনুমিতির উংপত্তিক্ষণে ব্যাপ্ডিজ্ঞান 

বিনষ্ট হওয়ায় অনুমিতির উৎপত্তির পরক্ষণে আর অনুমিতি হয় না। অনুমান 

ছুইপ্রকার-স্থার্থানুমান ও পরার্থানবমান । যে অনুমানের দ্বারা অনুমান- 

কর্তার সাধ্যবিষয়ে অনুমিতি হয়, তাহাকে স্বার্থানমান বলে। আর যখন 

কোন ব্যক্তি কোন একটি অনুমিত পদার্থ বা বস্তুকে বুঝাইবার জন্য অন্যের 

নিকটে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটি অবয়ব বাক্য 

প্রয়োগ করেন, তখন উক্ত পঞ্চাবয়ব বাক্য শ্রবণের দ্বারা অপর ব্যক্তির যে 

অনুমিতি হয়, সেই অনুমিতির জনক পঞ্চাবয়ব বাক্যকে পরার্থীনুমান বলে। 
বিশ্বনাথ ভাষাপরিচ্ছেদে কেবল স্বার্থানৃমানের বিষয়ই বলিয়াছেন । 

প্রাচীনের1 বলেন-_ব্যাপ্যত্বরূপে জ্ঞায়মান অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ভূত ধূমাদি- 
লিঙ্গ কিন্ত অনুমিতির করণ বলিয়! গণ্য হয়। গ্রস্থকার বিশ্বনাথ বলেন-_ 

প্রাচীনদের উক্ত মত সঙ্গত বা মুক্তিসহ নহে। যেহেতু জ্ঞায়ম!ন লিঙ্গকে 

অন্ুমিতির করণরূপে ব1 হেতুরূপে স্বীকার করিলে অতীত, অনাগত প্রভৃতি 
লিঙ্গ বা হেতুর দ্বার! সাধ্যানুমিতির অনুপপত্তি হয়। কারণ সেই সময়ে হেতু 

উপস্থিত নাই । কিন্ত বস্ততঃ হেতু ব! লিঙ্গ না থাকিলেও লিঙ্গ ধল্লিক ব্যাপ্তি- 
জ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত হয় না। 

যেখানে ধূম আছে সেই স্থানে বহি আছে অথব] যেখানে যেখানে ধৃমবত্ব 

আছে, সেই সেই স্থানে বহিমত্ব আছে এইভাবে হেতুতে সাধ্যসহচার জ্ঞানের 
দ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরপ্যই 
অন্বযব্যাপ্তির লক্ষণ। এখানে সাধ্যভূতপদার্থই হেতুর ব্যাপক হয় অর্থাং 
হেত্বধিকরণে অবস্থিত যে অত্যস্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী যে 
সাধ্যভূত পদার্থ, সেই সাধ্যের অধিকরণে হেতুর বিদ্যমানতা ব! ব্বতিতাই 
অন্য়ব্যাঞ্তি বলিয়! অভিহিত হয়। 

অনুমানখণ্ডম্ ১৯৯ 



ধেখানে যেখানে বহ্যভাব আছে, সেই সেই স্থানে, ধূমাভাব আছে 
এইভাবে সাধ্যাভাবে হেত্বভাবের সহচারজ্ঞান দ্বারা ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞান 

হয়। ব্যতিরেক ব্যান্তির লক্ষণ-_সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূতাভাবের 

প্রতিযোগী হেতু। 

আর যে হেতুটি অন্বয় দ্বার অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যসহচার দ্বার] ব্যাপ্তিরূপ- 
সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় এবং ব্যতিরেক দ্বারা অর্থাং সাধ্যাভাবে হেত্বাভাব সহচার 
দ্বারাও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয় সেই হেতুকে অন্বয়ব্যতিরেকীহেতু বলে। আরে 

হেতুটি অন্বয় দ্বার] অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যসহচার দ্বারাই ব্যাপ্তিরূপসম্বন্ধবিশিষ্ট হয়, 
কিন্তু সাধ্যাভাবের সহিত হেত্বাভাবেব সহচার দ্বার] ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সম্ভব হয় 

না, সেইহেতু কেবলান্বয়ীহেতু বলিয়া কথিত হয়। যথা “ঘটঃ অভিধেয়ঃ 

প্রমেয়ত্বাং” এখানে অভিধাৰৃত্তিদ্ধারা বোধিত সকল পদার্থই সাধ্যভূত অভিধেয় 

এবং প্রমা-_-ঈশ্বরীয় ষথার্থজ্ঞানের বিষয় সকলপদার্থই হেতুভৃতপ্রশেয় ৷ সুতরাং 

এখানে সাধ্যভাব ও হেত্বাভাব অপ্রসিদ্ধহেতু ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে 

পারে না। কিন্ত কেবলান্বয়ীহেতু হয়। যে হেতুটি কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তি- 

বিশিষ্ট হয়, কিন্ত অন্বয় ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সম্ভব হয় না, সেইহেতু কেবলব্যতিরেকী 
বলিয়। কথিত হয়। যথা “পৃথিবী তদিতরভিন্ন। গন্ধবত্বীং” এখানে ঘটপট 

প্রভৃতি পাথিববস্তূমাত্রই পক্ষ বলিয়! পরিিগপিত। নব/নৈয়ায়িকগণ বলেন-_ 

ব্যাপ্তি তিনপ্রকার বলিয়া হেতুও তিনপ্রকার বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছে । অন্বয়- 

ব্যাপ্তি, ব্যতিরেকব্যাপ্তি ও অন্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তি এই তিনপ্রকার ব্যাপ্তি । 

হেতুর সহিত সাধ্যের অন্বয় সহচার দর্শনের দ্বার! অন্বয়ব্যাঞ্চি, সাধ্যভাবের 
সহিত হেত্বাভাবের সহচারদর্শনের দ্বার! ব্যতিরেকব্যান্তি, এবং উক্ত উভয় প্রকার 

সহচারদর্শনের দ্বারা অন্বয়ব্যতিরেকব্যাঞ্চি হয় । এই ব্যাপ্তির ভেদবশতঃই 
হেতু তিন প্রকার বলিয়া গণ্য হইয়াছে । যে হেতুতে সাধ্যের অন্বযব্যাপ্তিজ্ঞান 
হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়, সেইহেতু কেবলান্বয়ী বলিয়া কথিত হয়। ফে 

হেতুতে সাধ্যের ব্যতিরেকজ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়, সেইহেতু কেবল- 
ব্যদিরেকী বলিয়া পরিগণিত হয়। আর যখন যে হেতুতে উভয়প্রকার 
ব্যাক্তিজ্ঞান হইতে অনুমিতি হয় তখন সেইহেতু অহয্নব্যতিরেকী বলিয়া স্বীকৃত 
হয়। অন্মানে প্রসিদ্ধ পদার্ঘই হেতু বলিয়া! কথিত হয় ॥ ৬৬-৬৭ | 

আন্তুমিনি জ্মুত্যাহ্যলি-_-ত্যাঘাবভত্তু হনি। জন্ত্ুমাঘানন্তুলিনী ভ্যামিঘ্বান জহ্থ, 

ঘহানহা ভযাঘাহঃ | খাহি--ইন ভ্বহত নহালঘাহী ঘুম অন্ধি্যামিয হ্বীলা, হম্ছাত্ 

২০০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হব ভ্রম: অবন্তিত্ দত্লবহী অনচ্ভিমূতা শ.লইঘ্াঁ অহঘলি। লহুনল্লং ঘ.মী 
ঝন্িজ্যাচ্য ইন কণ তযামিজনংআাম্ লহ লন্বলি, নহলান্ অন্তিজ্মাতমঘচ্দলানূ, অযলিলি 

ক্বান অনলি, ঘ হন নহালহা হ্্রভঘবী, লহুনললং ঘঞ্ধলী অন্বিদানিক্ন্তুনিলিজঘিব | 

আন্গ সান্বীলাভতু__ভ্যাঘরৰন হ্বাযলান ভিন্নন্তুলিনিকণামিলিবহ্ল্তি । লন্কূমঘনি__- 

জাযনানদিলি। ভিন্নংঘান্তুদিঅক্হআাতন আ্বকিলান্থ__অলাঘলানীলি। যববন্তুমিলী ভি" 
বহতা ভানু লহা অনাঘবীন ভিন্ন লিলচন শ্থান্ুলিনিনভ্যান, অন্তুলিলিজ্যহতাভয- 
ভিন্নঘয লহানীদমালান ॥৫€-৫৩॥ 

গ্রন্থকার অনুমিতির উৎপত্তির বিষয় নিরূপণ করিতেছেন--“ব্যাপারম্ত” 

ইত্যাদি গ্রন্থের ছারা । অনুমাতে অর্থাৎ অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ, এবং 
পরামর্শ ব্যাপার । যেখানে যেখানে ধুম থাকে সেই সেই স্থানে বহি থাকে 
এইরূপ অন্বয়সহচারজ্ঞান হইতে যে পুরুষ কর্তৃক মহানস, গোষ্ঠ ও চত্বর প্রভৃতি 
স্থানে ধূমে বহিনর ব্যাপ্তিজ্ঞন গৃহীত হইয়াছে, পরে সেই পুরুষব্যক্তিই কোন 

পর্বত প্রভৃতি স্থানে ধারাবাহিক ধৃমরেখ প্রত্যক্ষ করিলেন। তাহার পর 
মহানসাদিতে ধৃমপ্রত্যক্ষ জন্য যে সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে, পর্বতাদিতে পুনরায় 

ধৃমপ্রত্যক্ষ হওয়ায় পূর্বেবাক্ত ব্যাপ্তিবিষয়কজ্ঞানজন্ত সংস্কার উদ্বুদ্ধহেতু সেই 
ব্যক্তির “ধুমোবহিব্যাপ্যঃ” ইত্যাকারকব্যাপ্তির স্মরণ হয়। তাহার পর “বহি 
ব্যাপ্যধুমবানয়ং পর্বত” ইত্যাকারক পর্বতের সহিত বহিনব্যাপ্যধূমের সম্বন্ধের 
ষে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই ধুমলিঙ্গকজ্ঞানই পরামর্শ বলিয়া! অভিহিত হয়। 
তাহার পর সেই পুরুষব্যক্তির__“পর্ববতোবহিিমান্” ইত্যাকারক অনুমিতিজ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। 

এই বিষয়ে উদয়ানাচাধ্যাদি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলেন-_ব্যাপ্যত্বরূপে 
জ্ঞায়মান অর্থাং জ্ঞানের বিষয়ীভূত (15560 উপস্থিত ) ধুমাদিলিঙ্গ অনুমিতির 

করণ হয়। কিন্ত গ্রন্থকার বিশ্বনাথ যুক্তি প্রদর্শনপূর্ববক উক্ত প্রাচীনমত খণ্ডন 

কর্িতেছেন--“অনাগতাদি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার। 

জ্ঞায়মান-_জ্ঞানের বিষয়ভূতলিঙ্গ অনুমিতির করণরূপে স্বীকৃত হইলে 
ভাবী ও বিনষ্ট লিঙ্গ দ্বার! অনুমিতিজ্ঞানের অনুপপত্তি হয় । যেহেতু অনুমিতি 
সময়ে অনুমিতির করণরূপে লিঙ্গ বা হেতু উপস্থিত (0155610) নাই । অতএব 

কেবল জ্ঞায়মানলিঙ্গকেই অনুমিতির করণরূপে স্বীকার করা যায় না। অতএব 

পরিলক্ষিত হয় যে-_নব্যনৈয়ায়িকদিগের মতে অনুমিতির প্রতি লিঙ্গের জ্ঞানই 

করণ, অনুমিতিকালে লিঙ্গ বর্তমান--018910 থাকুক বা না৷ থাকুক-_-৪5০ 

অনুমানথগুম্ ২০১ 



লিঙ্গের জ্ঞান বা লিঙ্গ পরামর্শ থাকিলেই সেই ব্যক্তির অনুমিতি হইবে। 
আর প্রাচীনমতে অনুমিতির প্রতি অনুমিতিকালে উপস্থিত-_-[):6560€ লিঙগই 
কারণরূপে গণ্য হয় ॥ ৬৬-৬৭ ॥ 

ভাত্সভ্স নহ্ন্থলিত-লী: অহামহা ভল্মবী। 

[ ল্যামিজ্ু আাড্ামাননহনুলিত্ল সন্গীলিলমু ] 

ল্ামি: জাভ্মনহল্সজিনিল্লজনল্ন ভনানুল: |14|| 

প্রথমে “ধৃমবান্পর্ববত” ইত্যাকার কপক্ষধর্মতাজ্ঞান তয়, পরে “ধুমোবহিঃ- 
ব্যাপ্যঃ” ইত্যাকারক ব্যাপ্তিম্মরণাত্মকজ্ঞান পরে বহিিব্যাপ্যধূমবান্পর্ববত- 

ইত্যাকারক যে ব্যাপ্তিবিষয়কপক্ষধর্মাতাজ্ঞান হয় এই জ্ঞানের নাম পরামর্শ । 

পরামর্শজ্ঞানে ব্যাপ্তি প্রকাররূপে বিষয় হইয়াছে এবং পক্ষধর্ম্মত৷ বিশেম্তরূপে 

বিষয় হইয়াছে, সৃতরাং ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধশ্মতাবিশেম্তক নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই 
পরামর্শ বলিয়া! অভিহিত হয় । এইজন্যই গ্রন্থকার বলিতেছেন__ব্যাপ্তিবিশিষ্ট- 

হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান পরামর্শ বলিয়। কথিত হয়। “তজ্জন্ততবসিতি তজ্জন্তা- 

জনকোহি ব্যাপার” ইহাই ব্যাপারের লক্ষণ। পরামর্শজ্ঞান, ব্যাণ্ডিজ্ঞানজন্য 
হইয়] ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য যে অনুমিতি সেই অনুমিতির জনক হয়। ব্যাপারুবিশিষ্ট 
কারণকে করণ বলে। বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি বিশেষণজ্ঞানের কারণতা সিদ্ধ । 
“বহিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ববত” ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান হইল একটি বিশিষ্টবুদ্ধি। 
এই বিশিইরুদ্ধির প্রতি বিশেষণীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ। অতএব পরামর্শজ্ঞান 
ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হইয়াছে অথচ ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য অনুমিতির জনকও হইয়াছে । 

[ সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়৷ কীতিত ]। 

সাধ্যবং অর্থাং সাধ্যাধিকরণ পর্ববতাদি, তদ্ভিন্ন জলহ্দাদি, সেই জলহ্দাদি 

নিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়৷ উদাহৃত বা কথিত । যথা “পর্ববতো- 
বহিমান্ধুমাং" ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে সাধ্যভৃতবহিরঅধিকরণপর্ববতাদি, তদ্বভিন্ন 
জলতুদাদি, সেই জলহ্দাদিনিরপিতবৃত্তিত্ব মীনশৈবালাদিতে আছে, এবং 

তাদৃশবৃত্তিত্বাভাব হেতুৃভূত ধূমে থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষণের লক্ষ্যে সঙ্গতি হইল। 
“ধুমবান্ বহেদঃ” ইত্যাদি অসদ্ধেতুস্থলে বা অলক্ষ্যস্থলে সাধ্যভূত ধুমের 
অধিকরণ পর্বতাঁদি, তদ্ভিন্ন অয়লোগোলক, সেই অয়োগোলকনিরূপিতবৃতিত্ব 

হেতুতভৃত বহিচিতে থাকায় এবং ভাদবশ বৃত্িত্বাভাব না থাকায় ব্যাণ্তিলক্ষণের 

অলক্ষ্যে সঙ্গতি হইল ন1 ॥ ৬৮ ॥ 

২০২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলনী 



হমাত্যহবীলি । ভ্মামিতি হচ্ছে অহীঘা অথ লহিচ্ভ্যানবান্ি হ্বানমন্তুমিলী অনক্ষমূ। 
শষ্ব ঘহ্থীজ্যাঘে হলি হান, ঘহী জ্যাঘেন্বানিলি স্বান মা। আন্তুমিলিতন্তু দহধী ম্যাচে 

হলি হ্বানানু হী ভ্রা্যনিত্তান্কাহিক্তা, দহ জ্মাঘনালিলি ্লানানু ঘহ: আাছঘনা নিসা 

্ডাবিচ্ঞা । লিবিনাহদি দহানহানি ঘহা: আাচ্যতালিহনান্তুলিলিহন্টি। নন্ত_ অস্তি- 
তআাঘ-এ.নবান্ দত্বল হলি হান শিনাদি হঙ্স নল্রনী ম.মআানিলি সব্অহাদ্, ললী 

অ্তিন্সাচ্ঘী ঘন ইলি ম্যামিজ্দহতা লল ব্বাললরযাইত্রান্তুলিউহ হাঁলাহ আ্মামিশিহাচতু- 

শহাচ্আানবাহি হান অন্ন ন ল্কাঘামূ) ক্িল্ত্য ভ্যা ঘ্েলাত্উহ্কসন্কাহ্ক-হাপজ্নতা- 

হানতন কাহতাকতহাতহত্রতনানূ, লল নিহিচ্ত-ন হাচ্ঞন হ্বানকক্মন বআীহআান্ষীলি অজ । 

হযাচযলানভ্উত্কাহ্ান5দি অন্বিচ্ঘাচযন্বানিলি জ্ালাহ্ন্ুমিতুল্ঘধীভাঘলান্স ঘালিস্কাহক্ষ- 

বহাথনলাহ্মালকরনজ জ্কাহ্আতদূ। িত্ব ছুলতান্ ঘক্নত হলি স্বানাতন্তুলিংঘাঘজি:, 
্যাঘলাবভ্উহকীমূর-ভুনক্লসন্চাহকহা নহাছচ্মবাহ্বানহ্য ঝতনান্। ল ন্ম ঘৃষ্ানাঘা- 
শঘাঘেলা তরভ্্টহ্ক্ষ-সক্কাব্ক-নহ্বঘন্লাক়্ানহ্ ইত্ঘনিনিতাভ্যম্ । শস্য ভ্আালিসষ্ 

ঈস্স্য দহাঘন্দলাহ়ালাহন্ুদিত্যাঘউ: | অহি তত ন্ুবখীয -ৃষ্কানাআ-ভ্যাতঘলা অন্টতৃক- 
সন্ধাকে লব্ভ্ুীয-ঘহ্বণজ্ললাজ়ান লনৃন্ততরীযান্তুদিলী ইন্্ুত্ঘবী, লনা আলল্বল্তার্- 
জাহান: । সল্দব তত অলন্বাঘঅজ্নল্ঘন ভ্যামিসন্চাহক-নহাগ্মললাহ্বান অলবাম- 

অচল্নান্তুমিনি অনযনত্ীলি লানল্ন্কায্ক্াহআধাত: | হি নত ভ্যামিসন্চাং্স্বান 

নহাথল্নলাহ্বানত্ব ধলল ক্ঞাংআমিত্যুক্যব, লা কাহ-কাআমাননর্য, অন্থিন্যাত্যী ঘন: 
আাল্তীকুলরান্ ঘর্নল হলি ফ্লানাহ্চযন্ত্রমিলিহন্ঘ ভ্যাহিলি। হুল্খত্ব ঘযগ বাল লঙ্গাদি 

নিহাচ্জ্বান ভ্ধব্বনীয, কতমুক্বীহকযাহীমকতাহিলি ॥ 

জ্যাঘীলাল আ্যাদআগম:, লগ ্সামিঃ বন আন ন্যামিহিলি । াযন্রহ্ল্য- 

ভিননিললি। ঝন্িনান্ ঘুনাবিত্াহী শা্ঘী নক্তি: ভ্া্ঘত্রান্ নহানআহিব্পিহ্ল্যীজভ- 
স্হাহি ব্বহ্ন্যলিতত শুদভমীনি ভহাতাঘলল্নয: | ঘদশান্ অন্ধ হিত্আাহী ভ্রা৮যনহ্ল্যহি 

বমাব:দিগভাহী অন্্বঃ অহন্বাল্লালিজ্মামি: । অঙ্গ ইন ভবন জা বীদলভচ্জল্মীন 
ভাছযনান্ নীচয: । অল্যখা অনলাযত্র্মল্ইন অন্থিনানু মন্ত্র বযনব্রবৃল্যী নঙ্থালত্বা বিঃ, 

শ্র্স ম্লংঘ নিতানানতনাহ্ভ্যামিসল্াল। জআাগযতহুল্যহত্ব আঠ্যন্রংলাচ্ভ্্ল- 

সলিণীবিবাক-নীহ্মান্ নীচঘঃ | বীন যনকিত্বিহ স্থিমতী মহ্ালভ্বাইমিল্ন ঘর্পনাহ্ী 
নূন ভতী5তি ল হালি: | বিন ভকনন্ধন ই্ত্তুনা, বন অল্ম-্টন আাচযমহ্ল্নান্ুতি 

বীঘ্যম্। উন ভাদ্ঘবহল্যক্লিন্ অ.নাজঘন ঘ.লভ্য ঘমলাঘঘঞ্নল্মন ভহনওঘি ন হালি: । 

আাভযলহ্ল্যাস্থুলিতত্ব আখঘতহ্ল্যস্ুতিকশ্রততালরভিন্ভল্ল-মলিতীবিলাক্কাাত: । হীন 
অনদান্ নন্ব বিগ ভাযনহ্ল্য-অভন্ভহাহি-সতিতানানওদি লামিজ্যামি:। জঙগ হহাঘি 
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রত্থ ঘুত-কম্দল্যিত্রধিহাচ্ভ-ন্বাহিতআাবী ঘিহাজ্ঞেলাযা: হ্যতবলাঘাহন্বযানু 
ভ্বাচ্ঘনরহুল্য হিদনু, ঘুঘাহানন্থতিতন লাহ্রি, খানি ই্তুলানভ্্ক্ষবতানুতিত্ন আাভযমূ, 
ইত্তনানন্উবক লাহান্থুলিলাললভ্টহ্ক্ষদিলি দ্দজিলী5ঃ ॥৫4। 

ব্যাপ্য ইত্যাদি গ্রস্থ। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধুমাদি হেতুর পর্ববতাদি পক্ষের সহিত 

বৈশিষ্ট্যাবগাহি-_সম্বন্ধাবগাহি অর্থাং সম্বন্ববিষয়ক “বহ্িব্যাপ্য ধূমবান্ 
পর্ববত" ইত্যাকারক জ্ঞান অনুমিতির জনক পরামর্শজ্ঞান। সেই পরামর্শজ্ঞান 
“পর্ববতাদিপক্ষে ব্যাঁপ্য” অর্থাৎ পক্ষপ্রকারকব্যাপ্যবিশেষ্ক-পর্ববতে বহ্ি- 

ব্যাপ্যধূম ইত্যাকারকজ্ঞান অথব! পক্ষ ব্যাপ্যবান্ অর্থাং ব্যাপ্যপ্রকার কপক্ষ- 

বিশেষ্যক-বহিতব্যাপ্যধূমবান্ পর্বত ইত্যাকারক জ্ঞান হয় । 
কিন্তু পক্ষে ব্যাপ্য অর্থাৎ পক্ষপ্রকারক-ব্যাপ্যবিশেষ্যক-পর্ববতে বহিব্যাপ্য- 

ধূম-ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান হইতে পক্ষে সাধ্য ইত্যাকারিক! অনুমিতি হয় । 
এবং পক্ষ ব্যাপ্যবান্ অর্থাং ব্যাপ্যপ্রকারক পক্ষবিশেষ্ক- বহিনব্যাপ্য-ধুমবান্- 

পর্বত ইত্যাকারক-পরামর্শজ্ঞান হইতে পক্ষ সাধ্যবান্-ইত্যাকারিক। 

অনুমিতি হয়। 

নব্যনৈয়ায়িক মতে-_উক্ত উভয় প্রকার পরামর্শজ্ঞান অর্থাং “পক্ষে-ব্যাপ্য” 
পক্ষ প্রকারকব্যাপ্যবিশেষ্যক-_পর্ববতে বহিনব্য/প্যধূম ইত্যাকারক-পরামর্শজ্ঞান 
হইতে এবং “পক্ষ ব্যাপ্যবান্” ব্যাপ্যপ্রকারক-পক্ষবিশেষ্তক-__বহিব্যাপ্যধূমবান্ 
পর্বত ইত্যাকারক-পরামর্শজ্ঞান হইতে “পক্ষ সাধ্যবান্” এরূপ সমানাকারক 

অনুমিতি হয় । 

মীমাংসকদিগের মত গ্রন্থকার পূর্ববপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিতেছেন__ 

“ননু" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। যদি বল বহিনব্যাপ্যধূমবান্ পর্ববত-ইত্যাকারক 
পরামর্শাত্মকজ্ঞান ব্যতিরেকেও যেখানে পর্বত ধূমবান্ ইত্যাকারক- 
প্রত্ক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর বহিনব্যাপযধূম এরূপ ব্যাপ্তি 

স্মরণাত্মক জ্ঞানের উৎপতি হয়, সেখানে উক্ত জ্ঞানদয় হইতে অর্থাৎ পর্ববত 

ধূমবান্ ইত্যাকারক ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধৃমত্বাদি প্রকারকপক্ষধর্শাতাজ্ঞকান হইতে 

এবং বহিব্যাপ্যধূম ইত্যাকারক ব্যাপ্তিম্মরণাত্মকজ্ঞান হইতে অনুমিতি 

পরিলক্ষিত হয় বলিয়! ব্যাপ্তিবিশিষট-বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান অর্থাৎ ব্যাপ্তির 
আশ্রয়ভূত হেতৃর সন্বন্ধবিষয়ক-_বহব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ববত ইত্যাকারক 
পরামর্শাত্মক-জ্ঞান সকলস্থলেই অর্থাৎ অনুমিতিমাজ্রেরই প্রতি কারণ বলিয়। 

স্বীকৃত হয় না। কিন্তু ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক যে ধুমত্বাদি, সেই ধুমত্বাদি 
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প্রকারক-_“পর্বত ধূমবান্” ইত্যাকারক যে পক্ষধর্মমতাজ্ঞান, এতাদৃশ অর্থাং 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদ ক-ধূমত্বাদিপ্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞানত্বরূপে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক- 
প্রকারক-পক্ষধর্মতা-জ্ঞানের কারণত। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু 

উভয় মতেই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক-পক্ষধর্ম্ম তাজ্ঞানের নিয়তপুর্বববৃত্তিতা 
বিদ্যমান আছে, স্বৃতরাং সেরূপক্ষেত্রে বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহি-রূপ পরামর্শজ্ঞান 
কল্পিত হইলে গৌরবজনিত দোষ হইবে। অর্থাৎ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারকপক্ষ- 
ধর্মতাজ্ঞানের কারণত্ব স্বীকারে কেবল ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্বাদির জ্ঞানাংশে 
প্রকারত1 বিদ্যমান থাকিলেই কাধ্যসিদ্ধ হইবে, জ্ঞানে ব্যাপ্তিপ্রকারতার 
নিত্প্রয়োজন। অতএব গৌরবদোষবশতঃ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহিরূপ পরামর্শ 
জ্ঞান অনুমিতিমাত্রের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হয় না। এরূপ ঝলিতে পার 

না। কারণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্বাদিপ্রকারক-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান না থাকিলেও 
কেবল বহ্ব্যাপ্যবান্ অর্থাৎ বহ্য্যভাববদবৃত্তিমান্ ইত্যাকাঁরক জ্ঞান হইতে 

অনুমিতিজ্ঞান উৎপন্ন হয় অর্থাং ইহ] ব্যাপ্যমান্, স্বৃতরাং ইহা বহিঃমান্ এই রূপ 

অনৃমিতিস্থলে ব্যাপ/তাবচ্ছেদক কো!ন ধর্ম্মেরই উল্লেখ নাই, তথাপি বহিমান্্ 
এরূপ অনুমিতি হয়। যদি বল ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধুমত্বাদিপ্রক।রক পর্ববত 

ধূমবান্ ইত্যাকারক জ্ঞানরূপে পরামর্শের কারণত্ব স্বীকারে কোন দোষ 
পরিলক্ষিত হয় না । এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-“লাঘবাচচ”, ইত্যাদি গ্রন্থ । 

ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারকত্ব ব্যাপ্তিঘটিত বলিয়া ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকার- 

কত্বাপেক্ষা ব্যাপ্তিপ্রকারকত্ব লঘ্ৃহেতু ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধন্মতাজ্ঞানত্বরূপে 

“ব্যাপ্তিমান্পক্ষবৃতি” ইত্য।কারক ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞানই অনুমিতির কারণ 

হইবে। 

যদি বল অবচ্ছেদকাংশে লাঘব হইলেও কারণতাংশে গৌরব পরিলক্ষিত 
হয়, যেহেতু ধৃমপ্রত্যক্ষ, ব্যাপ্তিম্মরণ ও পরামর্শ এই জ্ঞানত্রয়ের কারণত্ব স্বীকার 
করিতে হইতেছে । আর আমার মতে জ্ঞানছয়ের কারপত্বস্বীকারে লাঘবপরিদৃষ্ট 

হয়। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“কিঞ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থ । আরও কথ যে 

“ধৃমবান্ পর্বত” ইত্যাকারক জ্ঞান হইতে অনুমিতির আপতি হয়, যেহেতু 

কালাস্তরীয় ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধুমত্বাদিপ্রকারক-(ধৃমবান্ পর্ববত)-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান 
পূর্বেই বর্তমান আছে । যদি বল গৃহ্মান অর্থাং বর্ভমানকা লীনজ্ঞানবিষয়ীভৃত 

ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক প্রকারক-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের হেতুত্ব স্বীকৃত হইলে কালাভ্রীয় 
তাদৃশ পক্ষধর্্মতা জ্ঞানকে গ্রহণ করিয়। উক্ত অনুমিতির আপত্তি হইতে পারে 
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না। এরূপ বলিতে পার না। কারণ যেখানে চৈত্রের ব্যাপ্তিজ্ঞান আছে 
আর মৈত্রের পক্ষধর্মতাজ্ঞান আছে সেখানে অনুমিতির আপত্তি হয়। কিন্ত 
যদি তংপুরুষীয় বর্তমানজ্ঞানবিষয়ীভূত--ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক-তৎপুরুষীয়- 
পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান তংপুরুষের অনুমিতির প্রতি কারণ বলিয়! স্বীকার কর; 
তাহ! হইলে প্রত্যেক পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক কাধ্য-কারণভাব কল্পনা 

করিলে অনন্ত কার্য্যকারণভাব স্বীকারজনিত গৌরবদোষ হয় । 

কিন্ত আমার-- গ্রন্থকার বিশ্বনাথের মতে সমবায় সম্বন্ধে ব্যাপ্ডিপ্রকারকপক্ষ 

ধর্মতাজ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে অনুমিতি উৎপন্ন করে এইরূপ বলিলে উক্ত প্রকার 

অনন্তকাধ্য-কারণভাব স্বীকারজনিত গৌরবদোষ হয় না। কিন্তু যদি বহিচ- 
ব্যাপ্যধুম ইত্যাকারক ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞান এবং ধৃমবান্ পর্বত ইত্যাকারক* 
পক্ষধর্মতাজ্ঞান অনৃমিতির প্রতি পৃথক্ পৃথক্ রূপে কারণ কঞ্িত হইলে দুইটি 

কাধ্যকারণভাব স্বীকার করিতে হয়। অতএব চৈত্রের ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিলেও 
উহার পক্ষধর্মতাজ্ঞান 'না থাকায় উক্ত অনুমিতির আপতি হয় না। সুতরাং 

লক্ষণে তৎপুরুষীয়ত্বনিবেশে প্রয়োজন নাই। নৈয়ায়িক মভেও ব্যাপ্তি 
প্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞানের বা পক্ষধর্মতাবিষয়কব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞানের 

অনুমিতি হেতৃত্বে বিনিগমনাভাববশতঃ উক্ত হেতুঘয়ে গ্রন্থকার দোষাস্তর 

দেখাইতেছেন--“বহিচব্যাপ্য” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞানের 

এবং পক্ষধর্্মতাজ্ঞানের স্বতন্ত্রপে-_-পৃথক্ পৃথক রূপে কারণত্ব স্বীকারে কার্ম্য- 

কারণভাবদ্বয়ের যে উৎপত্তি হইতেছে, তাহার দ্বারা “বহিব্যাপ্যধূম” ও 

“আলোকবান্ পর্বত” এই জ্ঞান হইতেও অনুমিতির আপত্তি হয়। যেহেতু 
উক্তস্থলে ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞান এবং পক্ষধম্মতাজ্ঞান এই উভয় প্রকার কারণই 

বিদ্যমান আছে। অতএব বহিব্যাপ্যধূমবান পর্ববত ইত্যাকারক পরামর্শরূপ 
বিশিষজ্ঞানের অনুমিতির প্রতি কারণতার আবশ্যক হওয়ায় যেখানে ব্যাপ্তি- 

প্রকারকজ্ঞান এবং পক্ষধনশ্মতাজ্ঞান এই উভয়বিধ জ্ঞান আছে যেখানেও «বন্ি- 

ব্যাপ্যধূমবান্ পর্ববত” ইত্যাকারক পরামর্শরূপবিশিষট জ্ঞানের কারণত্বরূপে 
কল্পনা করা যাইতে পারে, যেহেতু ফলমুখ গৌরব দোষাবহ নহে । যেস্থানে 
গৌরব স্বীকার না করিলে গত্যন্তর নাই সেইস্থানে সেই গৌরবকে ফলমুখ 
গৌরব বলা হয়। যেখানে ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞান ও পক্ষধর্মমতাজ্ঞান এই জ্ঞান 
দুইটি স্বতন্ত্রদূপে অনুমিতির প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেখানেও “সাধ্য 
ব্যাপ্যহেতুমানপক্ষ” ইত্যাকারক পরামর্শরূপবিশিষটজ্ঞান অনুমিতির প্রতি- 

২০৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কান্তিকাবলী 



কারপরূপে কঞ্জিত হয় এবং উক্ত বিশিষজ্ঞান হইতে অনুমিতিরূপ ফল উৎপন্ন 
হয়। এখানে উক্ত বিশিষজ্ঞানের কার্য্যকারণভাব স্বীকার করায় যে গৌরব 

হইতেছে, তাহ! দোষাবহ নহে যেহেতু উহাকে ফলমুখগোরব বলে । 
ফলিতার্থ এই যে-_অনুমিতিমাত্রের প্রতি বিশিষগ্ঞান কারণ এইরূপে 

পরামর্শাত্মকবিশিষজ্ঞানের কার্যয-কারণভাব নিশ্চয়ের পর ব্যাপ্তিপ্রকারক 

ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান অনুমিতির স্বতন্ত্রকারণ বলিয়। স্বীকৃত হইলে বিশিষজ্ঞানের 

কারণতাকল্পনাজন্য গৌরবজ্ঞান বিশিষজ্ঞাননিষ্ঠকারণতার প্রতিবন্ধক হ্য়। 

অর্থাং পরামর্শাত্মকবিশিষজ্ঞানের কারণত্ব কল্পিত বা স্বীকৃত হইলে পর কার্য্য- 

লিঙ্গ দ্বারা, ততদনূমিতির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণরৃত্তি গোরবাশ্রয়ভূত-পরা মর্শ- 
নিশ্চয়হেতে উক্ত গৌরবজ্ঞান বিশিষজ্ঞাননিষ্ঠকারণতার প্রতিবন্ধক হয়। কিন্ত 
এখানে প্রথমে পূর্বেবাক্ত জ্ঞানদ্বয়ের কাধ্য-কারণভাব স্বীকার করার পর 

বিশিষটজ্ঞানের কারণতা কল্পিত হইয়াছে, অতএব কাধ্য-কারণভাবনিশ্চয়ের 

পূর্বে গৌরবজ্ঞানের অভাব থাকায় কাধ্য-কারণভাব নিশ্চয়ের পর উৎপন্ন 

গৌরবজ্ঞান বিশিষ্টজ্ঞাননিষ্ঠকারণতার প্রতিবন্ধক হইল ন1। 

যে হেতুটি ব্যাপ্তির আশ্রয্নভূত পদার্থ, সেই হেতুই ব্যাপ্য পদের দ্বার। গৃহীত 
ব| বোধিত হয়। সেখানে অর্থাং ব্যাপ্যপদের ঘটক ব্যাপ্তি পদার্টি কি? 

এইনিমিত্ব গ্রস্থকার ব্যাপ্তিপদার্থের পরিচয় ব1 স্বরূপ বলিতেছেন--“ব্যাপ্তি” 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । অনুমানপ্রমাণস্থলে ষে বস্ুটি সাধিত বা প্রতিপাদিত 

হয় সেই বস্তটিই সাধ্য বলিয়া অভিহিত হয় এবং যে বস্তর দ্বারা সাধ্য 

বস্তটি সাধিত হয়, সেই বস্তুটি সাধন বা হেতু বালিঙ্গ বলিয়া! কথিত হয়। 

লিঙ্গের অপর নাম জ্ঞাপক এবং সাধ্যের অপর নাম জ্ঞাপ্য। অনুমিতিস্থলে 

যে বস্তটিকে হেত বল! হয়, তর্কস্থলে আপত্তির উদাহরণ বাক্যে সেই 
হেতুভৃতবস্তটিকে আপাদক বলে এবং সাধ্কে আপাদ্য বলে। 

কারিকাস্থিত উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের বঙ্গানুবাদ পূর্বের বল! হইয়াছে। 

গ্রন্থকার লক্ষণসঞ্জতির ব্যপদেশে সম্প্রতি উক্ত ব্যাপ্তি লক্ষণের অর্থ 

পরিস্ফুট করিতেছেন--“বহিনমান্ ধুমাং” ইত্যাদি সদ্ধেতু স্থলে সাধ্য বহি 

সাধ্যবান্-_বহিমান্ অর্থাং বহিঃর অধিকরণ মহানস, গোষ্ঠ, চত্বর ও পর্ববতাদি-_ 
এই সকল অধিকরণ ভিম্ন হইল জলহ্দাদি, সেই জলহুদাদিতে মীন- 

শৈবালাদি বিদ্যমানহেতু জলত্রদাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা বৃতিতা বা 
আধেয়তা মীনশৈবালাদিতে আছে, কিন্ত জলহ্রদাদিতে ধূম না থাকায় জল- 

অন্রমানখগুম্ ২০৭ 



হুদাদিনিষ্ঠাধিকরপতানিরূপিতা বৃত্তিতা বা আধেয়তার অভাব হেতুতৃতধুমে 
আছে। অতএব সদ্ধেতুস্থলে ব্যাপ্তি লক্ষণের সম্বন্বয় বা সঙ্গতি হইল। “ধৃমবান্ 
বহেনঃ” ইত্যাদি অসদ্ধেতুস্থলে, সাধ্য ধূম, সাধ্যবান্ ধূমবান অর্থাৎ সাধ্যতৃত 

ধূমের অধিকরণ পর্ববতাদি, পর্ববতাদিভিন্ন হইল তণ্তায়োগোলকাদি বা তপ্ত 
লোঁহপিগাদি, সেই তপ্তলোহপিগাদিতে হেতুৃভৃত বহি বিদ্যমান থাকায় তাদৃশ- 
তগ্তলোহপিগ্াদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিত1 আধেয়তা বা বৃত্তিতার অভাব হেতু- 

ভূতে বহতে ন! থাকায় উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের সঙ্গতির অভাবহেতু অতিব্যাপ্তি হইল 

না অর্থাং অলক্ষ্যে লক্ষণসমন্থয় হইল না। এই ব্যাপ্তি লক্ষণে যে সম্বন্ধে সাধ্য 
গৃহীত হইবে, সেই সম্বন্ধেই অর্থাং সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ গৃহীত 

হইবে ইহাই বুঝিতে হইবে । অন্যথ। অর্থাং সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ 
স্বীকার না করিলে “বহিমান্ ধূমাং” ইত্যাদি সদ্দেতুস্থলে সমবায় সম্বন্ধে সাধ্য- 
ভূত বহিঃর অধিকরণ বহিনর অবয়ব, সেই অবয়ব ভিন্ন হইল মহানসাদি, সেই 
মহনসাদিতে হেতুভত ধুম বর্তমানহেতু সাধ্যাধিকরণভিন্নমহানসাদিনিষ্ঠাধি- 
করণতানিরূপিতা অধেয়ত1 বা বৃত্তিতার অভাব না থাকায় লক্ষ্যে ব্যাপ্তি- 

লক্ষণের অসঙ্গতিরূপ অব্যাপ্তি হইল । কিন্ত সাধতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধাধি- 

করণ স্বীকৃত হইলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু “বহিমান্ ধুমাং” এখানে 
সংযোগসন্বন্ধে সাধ্য গৃহীত হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্থন্ধ হইল, সংযোগ, সেই 

সাধ্যতাবচ্ছেদকে সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ পর্ববতাদি, ততিন্ন জলতহ্ুদাদি, 

সেই জলহ্দাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা৷ আধেয়তা। বা বৃত্িতার অভাব হেতুতৃত 
ধূমে থাকায় ব্য।প্তিলক্ষণের লক্ষ্যে সঙ্গতি হইল । এইজন্য গ্রস্থকার বলিলেন 

-_-তেন অর্থাং সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ স্বীকৃত হওয়ায় “বহিমান্ 

ধূমাং” ইত্যাদিসদ্ধেতুস্থলে সাধ্যাধিকরণভিন্ন ধূমাবয়বে হেতুতৃতধূম সমবায় 

সম্বন্ধে থাকিলেও কোন ক্ষতি,নাই অর্থাং অব্যাপ্তি হয় না । 

সাধ্যবদন্য শবের অর্থ-_সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ ভেদবান্ অর্থাং 

সাধ্যবান্ ন ইত্যাকারক ভেদ বোধিত হইবে। সাধ্যবান্ ন ইত্যাকারক ভেদের 

প্রতিযোগী হইল সাধ্যবান্, সাধ্যবনিষ্টপ্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ব1 ব্যাবর্তক 
ধর্ম হইল সাধ্যবত্ব, সাধ্যবত্বনিষ্ঠ। ষ1 অবচ্ছেদকতা।, সেই অবচ্ছেদ কতানিরূপিতা 
যা সাধ্যবনিষ্টপ্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাক্ অভাব--ভেদের অধিকরণ 
ইহাই সাধ্যবদন্য শবের বিবক্ষিত অর্থ । তথাচ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 

সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকৃভেদাধিকরণতানিরূপিত1হেতৃভাবচ্ছেদ কসন্বন্ধ- 

২০৮ ভাঁষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বচ্ছিন্নাবৃত্তিতার বা আধেয়তার সামান্যাঁভাব বা ধাবদভাব হেতুর ব্যাপ্তি ইহাই 

ব্যাপ্তিলক্ষণের ফলিতার্থ। অতএব “ধুমবান্ বহে” ইত্যাদি অসদ্দেতুস্থলে 
সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবছিন্ন - সাধ্যবত্বীবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকৃভেদাধি - 

করণজলহ্রুদাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা হেতুতাবচ্ছেদকসংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
আধেয়ত1 বা বৃত্তিতার অভাব হেতুত্বত বহিতে থাকিলেও তাদ্ৃশ রৃতিতার 
সামান্যাভ।ব বহ্িতে নাই, যেহেতু ভাদৃশ ভেদাধিকরণ তগ্তলোহপিগুনিষ্টাধি- 

করণতা-নিরূপিতা হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্বাবচ্ছিন্না আধেয়ত৷ ব1 বৃত্িত৷ হেতুতৃত 

বহিছতে থাকায় তাদৃশ বৃত্তিতার সামান্থাভাব হেতুভৃত বহিতে নাই । এবং 

“বহিমান্ ধূমাং” ইত্যাদি সদ্ধেতৃস্থলে তাদৃশ যৎকঞ্চিং সাধ্যাধিকরণমহানসা দির 
ভেদাধিকরণ পর্ববতাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা হেততাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। 

বৃত্তিতার সামান্যাভাব হেততে না থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না। কারণ তাদ্বশ 

কিঞ্চিত সাধ্যাধিকরণমহানসাদিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতা, যংকিঞ্চিদি--মহানসীয়- 
বহিনমত্বাবচ্ছিন্না হইয়াছে, কিন্তু সাধ্যবত্ব।বচ্ছিন্ন। বা শুদ্ধবহিনমত্বাবচ্ছিন্না ন। 

হওয়।য় সাধ্যতাবচ্ছেদকসমন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদাধি- 

করণ পদের দ্বার] পর্ববতাদি গৃহীত হইল না, কিন্তু জলহ্ুদাদি গৃহীত হইল । সেই 

জলহ্দাদিনিষ্ঠীধিকরণতানিরূপিতা হেতৃতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্না বৃত্তিতার 
সামান্যাঁভাব হেতুভূত ধুমে থাকায় লক্ষণসঙ্গতিহেতু অব্যাপ্তি হইল ন। 
এবং যে সম্বন্ধে হেতু গৃহীত হইবে সেই হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেই সাধ্যবদন্যাবৃতিত 

বোধিত হয়। অতএব “বহমান ধুমাং” ইত্যাদি স্থলে বহিরমদন্থা 
ধূমাবয়বে হেতুভূতধুম সমবায়সন্বন্ধে থাকিলেও অব্যাপ্তি হয়না। যেহেতু 
এখানে হেতৃতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ, সংযোগসন্বন্ধে হেতৃভৃতধুম তাদৃশ 
ধূমাবয়বে থাকে না। 

এখন গ্রন্থকার স্থলান্তরে অব্যাপ্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত বলিতেছেন-__“অত্র” 
ইত্যাদি গ্রন্থ । এই ব্যাপ্তিলক্ষণে যদিও “দ্রব্যং গুণ কর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্বাং” 
ইত্যাদি সদ্ধেতৃস্থলে গুণকন্মান্তত্ববিশিষটসত্তা ও শুদ্ধসত। অনতিরিক্ত পদার্থ 
বলিয়। স্বীকৃত হওয়ায় দ্রব্যত্ববিশিষ্ট-দ্রব্যভিন্ন-গুণাদিতে হেতু থাকায় অব্যাপ্তি 
হয়। দ্রব্য, গুণ ও কন্ম এই তিনটি পদার্থে সভা থাকে এবং গুণকর্মান্ত্ববিশিষ্ট- 
সত্তারূপ হেতু সাধ্যাধিকরণে কেবল দ্রব্যে বিদ্যমান করায় এই অনুমিতি সদনৃ- 
মিতি বলিয়! গণ্য হয়। স্থৃতরাং উক্ত হেতু ব্যাপ্তিলক্ষণের লক্ষ্যস্থল বলিয়া 
লক্ষণ যাওয়া! আবশ্যক । কিন্তু এখানে বিশিষ্টসত্তা ও শুদ্ধসত্ব! এক বলিয়। 

অনুমানখগ্ডম্ ২০৯ 

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/৩৭-১৪ 



স্বীকৃত হওয়ায় দ্রব্যত্ববিশিষদ্রব্যভিন্ন-গুণাদিনিষ্ঠীধিকরণত। নিরূপিতা৷ হেতৃতা- 
বচ্ছেদকসমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন7া বৃত্তিতার বা আধেয়তার অভাব হেতুতে নাই 
বলিয়। অব্যাপ্তি হয় । এই অব্যাপ্তিবারণের নিশিত্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন-__ 
তথাপি হেতুতাবচ্ছেদক ধর্মপুরস্কারে হেতুর বৃত্তিত্বাভাব বপিতে হইবে। 

বিশিষ্টসত্ বিশিষ্টসত্তাত্বরূপে গুণাঁদিতে থাকে না, কিন্ত সত্ত।ত্ব্ধপে থাকে । 

সুতরাং বিশিষ্টসত্তারপহেতৃতে দ্রব্যত্ববিশিফদ্রব্যভিন্ন-গুণাদিনিষ্ঠাধিকরণতা- 
নিরূপিতা ষ! হেতৃতাবচ্ছেদক গুণকর্মান্ত্বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব এই ধর্্দ্ধয়াবচ্ছিন্না 
বৃত্তিতা, তাদ্বশবৃত্তিতার অভাব আছে বলিয়৷ অব্যাপ্তি হয় না। এইজন্য 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন- হেতুভাবচ্ছেদকে তাদৃশবৃত্তিতার অনবচ্ছেদক ধর্্া। 

অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকৃ-ভেদনিষ্ঠা- 
ধিকরণতানিরূপিত1 যা হেতৃতাবচ্ছেদকসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন হেতুতাবচ্ছেদ কধর্ম্ন(বচ্ছিন্ন- 
বৃত্তিতা তাদৃশবৃত্তিতার সামান্তাভাব হেতুর ব্যাপ্তি। অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্বাবচ্ছিন-প্রতিযোগিতাক্ ভেদবন্লিরপিতহেতুতাবচ্ছেদক 

সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার অনবচ্ছেদক যে হেতৃভাবচ্ছেদক ধর্ম, তাদৃশ হেতুতা- 

বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হেতুর সাধ্যসামানাধিকরপ্য ব্যাপ্তি । বহিমান্ ধূমাং__এখানে 
সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সংযোগ “বহিমান্ ন” এইঙেদ জলহ্দাদিতে আছে, 

সেই জলহুদাদিতে হেতৃতাবচ্ছেদক স"যোগ সম্বন্ধে মীনশৈবালাদি থাকে, কিন্ত 
হেতৃত্বত ধূম থাকে না। অতএব সাধ্যবদন্যজলহ্দাদি নিষ্ঠাধিকরণতা নিরূপিতা 
আধেয়তা বা বৃত্তিতা মীনশৈবালাদিতে থাকে, হেতুভৃত ধূমে থাকে না, 
স্বতরাং তাদৃশবৃত্তিতাবচ্ছেদকধর্ম মীনত্বারদি এবং তাদৃশবৃত্তিতাঁনবচ্ছেদক 

হেতৃতাবচ্ছেদক ধুমত্ব, তাদৃশ ধুমত্বাবচ্ছিন ধুমের বহি সামানাধিকরণ্য হেতুর 
ব্যাপ্তি ॥ ৬৮ ॥ 

অথ লা উন্ুললিচ-নিংন্তা-সলিনীঘিলা | 

বাল ইনীহন্ধাগিন্ধত্স ভামিভভসবী ॥।€২॥ 
“বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাং” ইত্যাদি কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলে সাধ্য বাচাত্ব, সাধাধি- 

করণ বাচ্য, তদ্ভিন্ন অগ্রসিদ্ধ, যেহেতু সকল পদার্থই অভিধাবৃত্তি লভ্য, সৃতরাং 

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এবং “সত্তাবান্ জাতে?” ইত্যাদি স্থলে 

সত্তাবিশিষ্ইদ্রব্যগুণকর্মভিন্নসামান্যাদি, সেই সামান্যাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা 

হেতৃতাবচ্ছেদক সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্নাবৃত্তিতা বা আধেয়ত1 অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু 

২১০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



কোন বস্ত সমবায়সন্বন্ধে সামান্যাদিতে থাকে না, অতএব পূর্বেবাক্ত 
ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এইজন্য গ্রন্থকার ব্যাপ্তির লক্ষণান্তর প্রদর্শন 

করিতেছেন--“অথ বা” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার।। হেত্ধিকরণে বর্তমান যে অভাব, 

সেই অভাবের অপ্রতিষোগী সাধ্যের সহিত হেতুর এঁকাধিকরণ্য-_ 

সামানাধিকরণ্য অর্থীং একাধিকরণবৃত্তিত। হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়। কথিত হয় ॥৬৯| 

লন্তু বন্নভাল্নরধিলিজাঞ্ধী অ্া্যত্রহুন্যআাসিভ্ল্ান্তআামিঃ । কিত্ব অলীলালু, 

লাবহিব্াী ভ্বা্মণহ্ন্যজিলিন্ ালাল্যাহী ইন্তলানভন্ক্ষতজ্ৰল্ীন অলন্বাধন নৃদীহ- 
সবিজুআাহ্জ্যামিহল্বা আহ্ আশ লা ইন্তুদলিতলি। ইন্তনলিনিষ্তা গুহিযি হ্  লখা, 

লিহহীডমান: | বখান্ন ইনঘিক্কব্যানুলিযাঁডমান:, লহসলিঘীবিনা ভাল অথ ইবী: 

বাদানাঘিকতঘ্য ভ্যামিহতমব। অন্গ যদি নন্তিলান্ অুমাহিহ্আানী ইতলছিনংআ- 
ঘভ্রলাকিছ্ুত্যখাল-সলিঘীশিন্ন ল্ীহ্নন্যাইহব্বীতজ্যামি:। ল ন্ন অনালালিন্কতা- 

অন্থি-অ.নঘীইঘ হযামিহিলি লাভ্যমূ। বলহ্নন্বঘাইহচযুমঘানানবতরান্, ঘৃক-ঘনঘি 
ল্ুতলাব্বীলি সর্লীবী:, যুতলানূ, ল্যতলাক্আহানভ্যাচনহ্ (অন্যামিঙন্ম )। লখাদি 

সলিমীঘিলানলভ্ভহ্ক যনুা্যলালজ্্ক্ট , হ্তচ্ল্তন্মানালা ঘিন্হত্র ল্যামিহিলি- 
শ্রাভমূ। লন্তু জনতত্যান্মআালিনক্লান্( ভালিনততান্) দৃথিলীবাহিতআহী আাভঘলান- 
ভণ্তহিক্ষা জঘবতত্যাচ্যজালযব্বাঝাত্্ব হ্যন্বতনাহি-আনীলাঁ লীভতঘত্তা হিনৃতঅানসলি- 
ঘীবিলানহ্কতনলহ্বীজ্সজ্যামিহিবিল্ন। লঙ্গ দহজ্হযা ভনক্রন্সাত্ঘজআলিতর- 
হযন বাচ্যনাতভ্হ্কতত্রানা। ল হি লাক্হাঘচনানিজ্ছিল্লাান: জ্বাদি দৃখিজ্যানব্বি, 

কনষত্গাণ্ঘআানিলান্ লাব্বীলি ভ্তভুঘাণলঃ | ঘৃত্ন হুজঞানী আহ্ম দক্দহা-ক্ভ 
( অন্ন" ) হুচ্ভতন্বাহিক্ষমত ভাছ্যলাতজ্ভ্কদ্, তীন্ব সলিঘীবিলাললজ্হ্ন্কলিলি | 

ভ্াধ্যাহিমিইল ন্যা্ীর্পহান ল্ান্হাংখত আদ্যনাজক্ভহ্কষলান্রভভহ্ন্ত সনিঘীবিলা- 

নভ্ভহ্কনাতভ্উহ্কমিতইিত্র ভমাঘাঘত্ক্লিঅদিবহ্ান্লি । হকল্রঘিল্তত্ঘাত্ব ইন্তুনানক্ভ্তহ্চ্ক- 

নিহাচ্ভাঘিন্কতণ লান্্যমূ। বীন জল্র ঘুঘন্ম্নান্যতনলিহাচ্ভুবতলানূ, হজ্যাহী হ্যক্- 
অাঘিন্ফংগযুাহিলিগ্তাানসলিঘীবিকন5দি লত্যকহ্ লান্যামি'। ইন্তুলালন্উ্ল্ক 

ভচন্র-্ীন হ্ত্রঘিক্কংঘ নীত্ঘমূ। বীল অনশ্তাইন ঘৃনাঘিকহজ-হ্লযনলিষ্তামাল- 

মলিঘীঘিকনগদি নন্তলভ্যামি: | জন্ানহন্ব সলিযীবি-ত্বঘিন্কহজীনীযঃ। উন 

ক্রঘিতঘাঁথী হূনহ্নৃধনাহিত্যঙ্গ হৃক্তানক্টইললত্গ্বহান্থতি-কদিঅযীবাধা্সলিঘথীবিবি5দি 
ক্দিত্রনীঘহ্স লাভ্যামি: | ল ম্ব সলিঘীবিন্যধিক্কতেতত্র ঘহি দলিঘীযল ঘিক্তেনুতিমূ, 

নহা রখবাভ্যামি:, সলিঘীতিন: ক্ছদিঘযালত্ানঘিল্কংটী ঘুআাহী জর্মলালী যী5দালহ- 
কবল নধী নূলানস্ভইন অতান। হি ্ ত সলিযীন্যঘিক্ংআান্থৃতিতন, শা অতীবীভজোন 
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হল্যাী অলিভ্ঞামি:, অলাঘিন্যতণা হ্যু্জাী অঃ ভবথীবানাঅব্হ সলিতীম্যঘিক্ষংতজ্য- 
স্থতিত্রাহিনি লাভ্যল্। ইত্বমিক্কততী সলিযীঘলঘিক্ষগোনুতিতলমি হাচ্ভহন মিন হিলকতান্। 

ভল্রসলিযীয্যনঘিক্ষতীমূন-ইতঅঘিক্কহতা-ন্তঘলান লি নিচ: | সলিযী্যলমিকহআতত 

[ কললসলিতীহিলাতভহ্ক্ষঘজনল্ঘ ল ] সলিতীবিলাতচ্ভবন্াত্রন্্লানধিন্কংআা্মূ 

নান্ুঘমূ। বীন নিহাচ্ভতাতান্ আবীহিতআানী আহ্যনিন্ষব্আ-মুতআাহী লিহাজ্োংনান- 

সলিবীঘিবাঘিক্কংআবন5ঘি ল হালি: । অঙ্গ আাযবাতুভহ্কবকঅল্ত'ল সলিঘীযঘলঘি- 
ক্ষহতাতত আীমলূ । বীল স্বালঘাল্ ভঙলাহিঘাহী-অঘা ঘিক্কতঘতা ইশিমযলাঅকব্রল্ীল 

স্বালাঘিক্রতালি5নি ল হানি: | ছতস্ব অন্ভিনান্ অনাভ্ত্যাহী অ.লাঘিক্তী অললাধীল 

অস্তিনিহহথতীদি ন হালি: । লু সলিযীহালানক্হুকাতরচ্লিল্লংস অহ ভহসন্থিনূ 

সলিঘাবিলীগলঘিকতেত, লন আলাল্যত্স ত্রা, ঘনুন্ধিত্িন্- সলিঘীতিলানন্হ্কা- 
নঘিন্ভন্লালঘিক্ষংআা না নিলছিলমূ? আহা জ্কঘিঘঘী্ী হ্লত্স্লাহ্তঘিল লখলা- 

ভাটি: । কদিঅযীবামাতরসলিঘীহিলানভ্ভহ্কান্রচিন্ভললী স্ৃহাগ্থজি-ক্কদিযীবাওনি 

অননি, লহ্লপিন্ষাত্ব নৃহা হলি। লিলা তত সলিযীবি-ন্যলিকহআনাত্রাসজিত্তি:, 

ত্মভ্ঘন আলা দৃত্রহাঘন্থলিতললিহিচভ্-হলালানাবলন্ক-সলিঘীঝি-মালাঘিক্কংতা- 

₹নানূ। লন্ন অন্ভিনান্ ঘংনাহ্তিতার্থী ঘহাালা ইঃ ঘৃভত্রহাতান্থতিংননি হাচতু-হলামাল্রাতিক্ক- 

চলিমীম্যনিক্হঅতত্র যন্যণি ঘত্নলাইব্খানি আাযলাতন্হ্কবঙ্কন্টন লন দলিযীষঘল- 

ঘিক্ষহতানেনভ্ষেননি কর্থ সলিযীবি-্যঘিক্ষহতাানাসধিভিহিলি আহ্যমূ। ঘভাখান 

মী অন্তযলারভ্লঙস ঘত্ামালাতনক্ধলযা ঘতালাতহয নন্ভিততি সলিযাহী, লহঘিন্কক্তাত্ 

ঘল্বনাছিহিকদিত্র হঈতা-সলিযীঘি-ল্যমঘিকহতআহআাসবিজুকনান। ঘবি ন্ব ঘহাখানাহী 

অন্তবমানাহিজিল্ন ছুত্তুভ্যঘবী, লখাঘি ঘণনানাতনাল নন্তযত্নানাহিতাহানভ্যামি: লঙ্গ 
আ্ঘলাননন্ত্ক্কঅকল্প: ভনভনজননলখর:, বন অকব্র-্উন অভ্র লাভ দৃততরহাআা- 
সুলিত নি হচতর-হলানানাংদক-মলিখীব্ঘঘিক্কহততনে ইততপিক্কঘাংখীলি। লৃতীধী তত 
ছ্দিবঘীবাধানতান্ আব্দংতাহিত্যানী অভ্যামি:, লঙ্গাদনূলি: কদিজঘীযামান্রামাল: 
ক্ানিঘঘীহাহনহত মন হুঘাানু লন্সলিতীধিলানন্ভহ্জ বতভালাল্াবান্রললণি, লহ্নব- 

ছিন্ল্লানঘিকত্ঘান্ন ইলতিন্ভংআহাবদন ছুলি। জীমূ। যাকহাসলিঘীবিলাজন্- 
ক্থানচিন্তল্নালঘিক্রহ্তাল্ল ইন্তুলহলাহহাসনিযীবিলালতরচ্ভহ্কতততর িশহ্িলত্ান। 
লন্তুকাী ঘন্রলানু ক্ঞাদহিলাআাহ্ত্রিন সলিঘীবিজ্যঘিন্কতোমালাসবিতি:ইতঘিক্তত্য 

মন্াক্ষাবঙ্র অবাহানাহ্ন্রযা অল্বম্বামনানাল্রানা আমলানন্হ্ক্রতবর-্উন স্কাকিচ্কা- 

নিহীমঘালযা সলিযীবাঘঘিক্কহঘানালু। অল বক নিতু লহাক্কাতমহ্লিহাচ্ছ-ঘহামাশ্র ফস 

নজিঘীবিত্যঘিক্ত:, নহথান্ছ।জংয ঘাঘাততিগনি লহ্াকাশুমীহ্তি ছাচ্ভ ঘভ্রালাঘা ₹লান, 
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নহাকান্ত নন্থান্কা্তনহান্মানান। শ্রন্তুনভ্তু সলিথী বালা ভভ্ভহ্ক্কতজআল্ধীন সলিযীবয- 

নঘিক্যতীমূল-ইঘিন্কজে-স্ৃক্যমান সলিষীবিলাজামান্ত যন্অকঅ্ল্নাতন্ভিজত্র-অভু- 

জননিভিন্তত্রব্বীনযামাতহবীন অংন্বলীন লভুয্লনিক্ভিলহ লতুত্তজ্মানন্কতর্থ নীচযমূ। 
হতত্্ব জ্ঞাতী ঘন্বানূ ক্কানহিলাগজাহি্রাহী অযীবঅজন্ট্রল ঘহাআাল্রদলিযীবিলীডদি 

ঘত্ু₹ঘালঘিক্কংতী ইতলঘিলব্তী মহ্থান্তাত অর্শলাল: ঘ হল অঁঘীবান ঘহাআনভ্তঙ 

সলিযীবিলাযা ভ্ঞাকিন্কতরল্ঘাতভ্ভি-্লব্র-ঘত্ুতানভিভ্ত্লততীলঘাসাঅ-ঘহআান্লা- 

ন্যামি: | [ন্যানককআালালাঘিক্কবতজত্ব ভ্যামি:। যন জল: আলাল হৃক্ক- 

অচনল্ন: | অভ্ুজ্ল: আাধ্যলানহনভহক্কঃ | নুন আহি অভ্রজ্দলিষ্ভিন্লংআালাললাস- 

নিতুকব লহা অলনাধীন মী নন্তমমানভলহ্জ সলিখী নিলা হুক্ষবকন্বলন: বলআরাঘভবীন 

সলিঘীঃসলঘিক্কংআনভ্লাহ্ন্ুতি: ঘন লন সলিঘীহিলালন্ভ হ্কত্ব মন্তিত্রলিজ- 

হঘামি: হ্যান্। বহি নয ঘন্অচনল্ঘানভ্ভিন্লতরামাতলান্সসুভ্যলি লনা লাক্হায 

অঘীবীন ঘন্তাঞখাত্রভ্য দলিঘীতিলাঘা অযীবাঘন্বলঘালহিভল্লনতর-কনাহ্ন্সালি: জনা 

ভমযজুনাঘীলূ। ] 
নন্ত দঈযনন্তিনান্ ঘুদাহিব্াবী দলীযনন্থিআালছিভিল্লংলনসবিজ্ুদূ যুকঘজ্ণফযান- 

নভ্ভ হক্ধনাহিলিলল্ল। জ্ব্কনুমীনাহিনানূ লাভতীলি সলীবআা জ্ককন্বসীনাহিলতলাঅল্ভিল্ন 

সলিভীহিলা নিমযীন্ব্ঘীল যুত্ঘন্লহযাণি অন্র্ভ হুল্চন ভশ্রীজ্কাহাছিলি হীন: €ৎ॥ 

আশঙ্কা-_-কেবলান্বয়ী-জ্ঞেয়ত্বাদি সাধ্যকস্থলে জ্ঞেয়তাদিবান ন অর্থাং 

সাধ্যবিশিষ্ট ব৷ জ্ঞেয়ত্বাদিবিশিষ্ট ভিন্ন পদার্থ অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু সকল পদার্থই 

জ্ঞেয় ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয়, প্রমেয়- ঈশ্বরের প্রমাজ্ঞানের বিষয়, বাচ্য অভিধা- 

বৃত্তি লভ্য। উহাদের ভেদ অপ্রসিদ্ধহেতু ভেদ বা অভাবঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণের 

অব্যাপ্তি হয়। এবং “সত্তাবান্ জাতে£” ইত্যাদিস্থলে সত্তাবিশিষ্ট দ্রব্য, 

গুণকম্ম ভিন্ন সামান্যাদিতে হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়সম্বন্ধে কোন পদার্থ ই 
থাকে না বলিয়! তাদৃশসামান্যাদিতে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিতা অগপ্রসিদ্ধহেতু 

অব্যাপ্তি হয় । এ সকল অব্যাপ্তি নিরাসের জন্য গ্রন্থকার ব্যাপ্তির লক্ষণাস্তরের 

স্বরূপ বলিতেছেন--“অথ বা” ইতি গ্রন্থের ছ্বারা। হেত্বাধিকরণে নিষ্ঠ1- 

বিদ্যমানত। আছে যাহার এতাদৃশ বিরহ-_-অভাব । তথাচ হেত্বধিকরণে বিদ্যমান 

যে অভাব, সেই অভাবের অপ্রতিযোগীড়ূত সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরপ্য 

অর্থাৎ একাধিকরণ বৃতিতা হেতুর ব্যাপ্তি বিয়া কথিত। অর্থাং হেতুর 

ব্যাপকীত্বত সাঁধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য বা একাধিকরণ বৃতিত্বের 

নাম ব্যাপ্তি । সাধ্য যদি হেতুর ব্যাপক হয়, তাহ! হইলে কোন হেত্বধিকরণেই 
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সাধ্যের অভাব থাকে না। অতএব সাধ্য, হেত্বধিকরণবৃত্তি কোন অভাবেরই 
প্রতিযোগী হয় না। সুতরাং হেত্বধিকরণবৃত্তযভাবাপ্রতিযোশি-সাধ্যসামানা- 

ধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি ইহাই নিষ্ষ্টার্থ। 

“বাচ্যং জ্ঞয়ত্বাং” ইত্যাদি কেবলান্রয়িসাধ্যকস্থলে সাধযভূত বাচযত্বের সহিত 
হেতৃভূত জ্ঞেয়ত্বের সামানাধিকরণ্য আছে, যেহেতু ঘটাদি সকলপদার্থে বাচ্যত্ব 

ও জ্ঞেয়ত্ব উভয়ই আছে। এবং হেতৃভূত জ্ঞে্রত্বের অধিকরণে সাধ্যভূত বাচ্যত্বের 

অভাব না থাকায় বাচ্যত্ব জ্ঞেম্মত্বের ব্যাপক বলিয়া গণ্য হয় । “সত্তাবান্ জাতে” 

এখানে সাধ্যভৃত সত্তার সহিত হেতুড়ৃত জাতির সামানাধিকরপ্য আছে, কারণ 

দ্রব্য, গুণ ও কম্মে সত্ব ও জাতি উভয়ই বর্তমান থাকে । এবং হেতুভৃত জাতির 

অধিকরণে দ্রব্যাদিতে সাধ্যভূত সত্তার অঙাব না থাকায় সত্তা জাতির 

ব্যাপক হইয়াছে। 

গ্রন্থকার এখন এই লক্ষণের দোষ-উত্তাবনের নিমিত্ত পূর্ববপক্ষ গ্রন্থ 

উপস্থাপিত করিতেছেন--“অত্র ষদ্যপি” ইত্যাদি । এই লক্ষণে যদিও বহিঃমান্ 

ধূমাং ইত্যাদিস্থলে বহিতত্বরূপে সকল বহিই সাধ্য হইয়াছে এবং ধুমত্বরূপে 

সকল ধূমই হেতু বলিয়! গ্রাহথ। অতএব এইস্থলে সাধ্যপদের দ্বারা মহানসীয় 

বহি ও হেতুপদের দ্বার! পর্ববতীয়ধূম গৃহীত হইলে হেত্বধিকরণপর্ববতে বর্তমান 
সাধ্যতৃত মহানসীয় বহৃত্যভাব, তং প্রতিযোগী মহানসীয়বহি, সবৃতরাং সাধ্যভূত 
মহানসীয়বহি হেত্বাধিকরণবৃত্তি-অভাবের অগ্রতিযে।গী হয় না। এবং সাধ্য- 

পদের দ্বার! পর্ববতীয়বহ্তি এবং হেতুপদের দ্বার] মহানসীয়ধূম স্বীকৃত হইলে 
হেত্বধিকরণমহানসে বর্তমান পর্ববতীয় বহ্যভাব তৎ প্রতিযোগী পর্ববতীয় বহি, 

অতএব সাধ্যভূত পর্ববতীয় বহি হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবের অপ্রতিযোগী হয় না। 

এইভাবে তত্তদ্বহ্যাদি হেত্বধিকরণবৃতি-অভাবীয় প্রতিযোগী হয় বলিয়া 

অব্যাপ্তি হয়। সুতরাং হেত্বধিকরণবৃত্তযভাবাপ্রতিযোগণিত্বরপ ব্যাপকত্বের 

অপ্রসিদ্ধিহেতু তদ্ঘটিত লক্ষণও অপ্রসিদ্ধ হয় ইহাই পূর্ববপক্ষের আশয় । যদি বল 

উক্তস্থলে সমানাধিকরণবহিক্ধূমেরই ব্যাপ্তি স্বীকৃত হইবে । অর্থাং মহানসীয়- 

বহর সহিত মহানসীয়ধূমের সামানাধিকরপ্যই মহানসীয়ধুমের ব্যাপ্তি এবং 

পর্ববতীয়বহিতর সহিত পর্বতীয়ধুমের সামানাধিকরণ্যই পর্ববতীয়ধুমের 
ব্যাপ্তি, এইরূপ বিশেষ বিশেষভাবে ব্যাপ্তির লক্ষণের কথা বলিলে পৃর্বেবোক্ত 
অব্যাপ্তিদোষ অপসারিত হ্য়। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ পূর্বেবোক্ত 

বিশেষ বিশেষভাবে বহি ও ধূমের ব্যাপ্তি স্বীকৃত হইলে বা! স্বীকার করিলে 

২১৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পূর্ববকথিত অব্যাপ্তি কোন রকমে দূরীভূত হইলেও হেতুভূত-পর্ববতীয় ধূমাধিকরণ 
পর্ববতে সাধ্যভূতপর্ববতীয়বহি থাকিলেও পর্ববতীয়বহিন ও ঘট এই উভয়াভাব 
উক্ত হেত্বধি করণপর্ববতে থাকায় অব্যাপ্তিদোষের পুনরারৃত্তি অপরিহার্য হইয়। 
উঠে। যেমন কোনস্থানে পট থাকিলেও ঘট না থাকায় একাভাবে 

উভয়াাববশতঃ ঘট পট এই উভয় নাই এইরূপ প্রতীতি হয়। সেইরূপ 

হেত্বধিকরণপর্ববতে পর্ববতীয়বহিন থাকিলেও ঘট না৷ থাকায় পর্ববতে পর্বতীয়- 

বহি ও ঘট এই উতয় নাই ইহা? প্রতীতিসিদ্ধ । অতএব পর্ববতীয়বহি পর্ববতবৃতি- 

উভয়াভাবের প্রতিযে গা হওয়ায় হেত্বধিকরণবৃত্তাঙাবের অপ্রতিযোগী হয় না! ; 

অতএব অব্যাপ্তি তাদবস্থাঁ। এবং সমানাধিকরণ সাধ্য হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়। 

স্বীকৃত হইলে সেস্থানে অনেক পদার্থ সাধ্য হয় ও একটি পদার্থহেতু হয় সেই 

স্থানেও অব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থকার উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের এই দ্বিতীয় 

আপত্তি--অব্যাপ্তির বিষয় বলিতেছেন --“গুণবান্ দ্রব)ত্ব।ং” ইত্যাদি । গুণবান্ 

্রব্যত্বাং এই সন্ধেতুস্থলে অবাপ্তি হয়। কারণ হেতুভূত-দ্রবত্ের অধিকরণী ভূত 

ঘটে পটবৃত্তিগুণের অভাব থাকায় পটবৃত্বিগুণ হ্তৃধিকরণ-ঘটবৃত্তি গুণাভাবের 

প্রতিযোগা হইয়ছে । আবার ্েতুভৃতদ্রব্যত্বের অধিকরণ-পটে ঘটবৃত্তিগুণাভাব 

থাকায় ঘটবৃত্তিগুণ পটবৃর্তিগুণ(ভ।বের প্রতিযেগী হইয়াছে । এইভাবে চালুনি 

ন্যায়ে সকল গুণই হেত্বধিকরণবৃত্ত)ভাবের প্রতিযোগী হয়, কিন্তু অপ্রতিযোগী 

হয় না। অথচ হেতুভূত দ্রব্যত্বের সহিত সকল গুণেরই সামানাধিকরণ্য আছে। 

গ্রন্থকার পূর্ববপক্ষমত খণ্ডন করিতেছেন--“তথাপি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । 

তাহা হইলেও পূর্বেবাক্ত অব্যাপ্তিদোষ সমাধানের জন্য হেত্বধিকরণবৃত্তযভাবের 

অগ্রতিযোগী--এইভাবে ব্যাপ্তিলক্ষণটি না বলিয়। প্রতিযোশণিতানবচ্ছেদক যে 

সাধ্যতাবচ্ছেদকি সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি 

অর্থাং হেত্বধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাভাবীয়-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতা- 

বচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি 

ইহাই লক্ষণের ফলিতার্থ। হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবে অপ্রতিযোগী সাধ্য 

এইভাবে ব্যাপ্তির লক্ষণ স্বীকৃত হইবে না। “বহিনমান্ ধুমাং” এখানে তত্তদ্- 
বহিকে সাধ্য ও তত্তদূধূমকে হেতুরূপে স্বীকার করায় পূর্বেব যে অব্যাপ্তিদোষ 

হইয়াছে, এখন ব্যাপ্তিলক্ষণটি এইভাবে স্বীকৃত হইলে পূর্ববকথিত অব্যাপ্তি- 

দোষ অপসারিত হইবে । কারণ “বহি্মান্ ধূমীং” এখানে হেত্বধিকরপীভূত 
পর্বতে মহানসীয় বহিত্বরূপে বহ্যভাব থাকিলেও বহিতত্বরূপে বহ্যভাব না 

অনুমানখণ্ডম্ ২১৫ 



থাকায় হেত্বধিকরণ পর্বতে বর্তমান মনানসীয়-বহ্যভাবের প্রতিযোগিতার 

( অবচ্ছেদক মহানসীয় বহিত্ব ) অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক বহিতত্ব, সেই 

বহিতত্বাবচ্ছিন্ন বিতর সহিত হেতৃভৃত্ত ধূমের সামানাধিকরণ্য থাকায় লক্ষণসঙ্গতি 
হয়। এবং “গুণবান্ দ্রব্ত্বাং” এখানেও পূর্ববকথিত অব্যাপ্তি আর হইবে ন1। 

যেহেতু এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকধশ্ম-গুপত্ব । হেতৃভূত দ্রব্যত্বের অধিকরণ-পীত 

ঘটে রক্তত্বরূপে রক্তগুণের অভাব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকগুণত্বরূপে গুণের 

অভাব নাই এবং উক্ত হেত্বধিকরণ-পীত ঘটে পটবৃতিত্বরূপে গুণের অভাব 

থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদ কগুণত্বরূপে গুণের অভাব নাই। স্বৃতরাং হেত্বধিকরণ- 

বৃর্তি-অভাবীয় প্রতিযোগিতার (অবচ্ছেদক রক্তত্বাদি ও পটবৃত্তিত্বাদি) অনবচ্ছেদক 

যে সাধ্যতাবচ্ছেদক-গুণত্ব সেই গুণত্বাবচ্ছিনন-গুণের সহিত হেতুদ্রব্যত্বের 

সামানাধিকরণ্য থাকায় লক্ষণ-সমন্বয় হইল । হেত্ধিকরণবৃত্যত্যন্ত। ভাব-প্রতি- 

যোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ,ভাবচ্ছেদক, তদবচ্ছিন্ন স।ধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর 

ব্যাপ্তি এরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তিদেষ দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার পূর্ববপক্ষমত 

উপস্থাপিত করিতেছেন--“ননু” ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধার । যদি বল রূপত্বব্যাপ্য- 

জাতিমদ্বান্ (বূপত্বব্যাপ্য জাতিমত্তান্ ) পৃথিবীত্বাং ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয় । 

যেহেতু এখানে সাধ্য হইল রূপত্বব্যাপ্য জাঁতিমং, এবং স।ধ্যতাবচ্ছেদক হইল 

রূপতৃব্যাপ্যজাতি শুরুত্ব, নীলত্ব, পীতত্ব ও রক্তত্বাদি। হেতুভূত পৃথিবীত্বের 
অধিকরণ নীলঘটে শুর্রবর্ণে৷ নাস্তি ইত]াকারক শুরুগুণের অশাব আছে, আবার 

হেতুভূত পৃথিবীত্বের অধিকরণ রক্তঘটে নীলগুণে নান্তি ইত্য।কারক নীলগুণের 
অভাব আছে। এইভাবে পধ্যায়ক্রমে হেত্ধিকরণীভূত বস্ততে সকল গুণের 

অভাব গৃহীত হওয়ায় উক্ত অভাবসমূহের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক শুর্ুত্ব, নীলত্ব, 

রক্ততব ও পীতত্বাদিধশ্ম। আর সাধ্যতাবচ্ছেদক ধন্ম ও শুর্ুত্ব, নীলত্ব, রক্ততু ও 

পীতত্বাদি হয়। সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটি হেত্বধিকরণবৃতি-অভাবীয় 

প্রতিষোগিতানবচ্ছেদক না হওয়ায় উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এখন 

সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম একটি মাত্রই স্বীকৃত হইলে উক্ত অব্যাপ্তিদো!ষ হয় না । এই 

অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন--“তত্র পরম্পরয়া” ইত্যাদি । এরূপ বলিতে 

পার না। যেহেতু উক্ত স্থলে অর্থাং “রূপত্বব্যাপ্যজাতিমদ্বান্ বা রূপত্বব্যাপ্য- 

জাতিমত্্ীন্ পুথিবীত্বাং" এখানে পরম্পরাসম্থদ্ধে অর্থাৎ স্থাশ্রয়া শ্রয়ত্বসন্থন্ধে 
রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্বই সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম। উক্ত জাতিত্বরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদক 

ধর্মটি একট মাত্রই--বরূপত্ব। স্বপদ--রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্ব, তাহার আশ্রয় 

২১৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



রূপত্বব্যাপ্যজাতি- শুর্ুত্ব, পীতত্ব ও নীলতাদি, তাহার আশ্রয় রূপত্বব্যাপ্যজাঁতি- 

বিশিষ্ট নীল পীতাদি সকলরূপ। উক্ত পরম্পরাসন্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদক রূপত্ব 

ব্যাপ্যজাতিত্ব, সাধ্যভৃত রূপত্ৃব্যাপাজাতিবিশিষ্ট ( জাতিমান্ ) নীল-পীতাদি 

সকলরূপে উক্ত পরম্পরাসম্বন্ধে আছে বলিয়া! উহার ভেদ নাই এবং রূপত্বব্যাপ্য 

জাতিমান্ নাস্তি ইত্যাকারক জ্ঞানের আপতিহেতু রূপত্ব্যাপ্যজাতিত্বাবচ্ছিন্ন- 

রূপের অভাব ঘটাদি কোন পাধিব পদার্থেই থাকে ন|। স্বৃতরাং উক্ত 
সাপ্যতাবচ্ছেদক ধন্ম তাদ্বশজাতিত্ব-বূপত্ব হেত্বধিকরণ-ঘটাদিবৃর্তি-অভাবের 

প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হওয়ায় উক্ত অব)াপ্তি-দৃরীভূত হইল। এবং প্রাসাদে 

দণ্ডিমান্ দণ্ডিসযোগাৎ ইতাদিবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে হেতুভূত দণ্ডিসংযোগের 

অধিকরণ প্রাসাদে তদ্ দণ্তী নাস্তি, এতদ্ দণ্ডী নাস্তি এই ভাবে চালুনী ম্যাঁয়ে সকল 

দণ্তীই হেতুধিকরণবৃত্তি-অভাবের প্রতিযোগী হয়, এবং সেই প্রতিযোগিতার 

অবচ্ছেদক ধর্ম দণ্ড এবং সাধ্যতাবচ্ছেদ কধর্মও দণ্ড, সতরাং তাদৃশ প্রতিযোগি- 

তানবচ্ছেদক-সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়।য় অব্যাপ্তি হয় । এই অব্যাপ্তি নিরাসের 

জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_-“এবং দণ্ডযাদে। সাধ্যে” ইত্যাদি গ্রন্থ । “প্রাসাদে? 

দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযেগ।ং” এখানে পরম্পরা সম্থন্ধে অর্থ! € স্ব।শ্রয়াশ্রয় ত্বসন্বন্ধে দণ্ড 

সাধাতাবচ্ছেদকধর্মপ্ধপে গৃহীত হইলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। কারণ 

হেত্বধিকরণপ্রাসাদে। স্বাশ্রয়া শ্রয্নত্রসন্বন্ধে দণ্ডত্ববিশিষ্ট দণ্ডিবূপ-সাধ্ভূত বস্ত 

থাকার উক্ত হেত্বধিকরণীভূত পক্ষে প্রাসাদে স্বাশ্রয়া শ্রয়ত্ব সম্বন্ধে দণ্ডত্ববান্ বা 

দণ্ডি নান্তি ইত্যাকারক অণাব নাই। কিন্তু হেত্বধিকরণ প্রাসাদে ঘটপটাদির 

অভ।ব গ্রহণ করিয়া এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব-পটত্বাদি । 

সুতরাং উক্ত পরম্পর।সন্বন্ধে সাধ্তাবচ্ছেদক দণ্ুত্ব-ধর্্ম হেত্বধিকরণপ্রাসাদবৃতি- 

ঘটপটাদির অভা বীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তি নিরাস হয়। 

এইজন্য বিশ্বনাথও বলিলেন-দণ্যাদি সাধ্যস্থলে পরম্পরাসন্বন্ধ-_উক্ত 

পরম্পরাসম্বন্ধে দণ্ডত্বাদিই সাধ্যতাবচ্ছেদকধরন্ম, তাদৃশ সাধ্যতাবচ্ছেদকধন্ম 

দণ্ডত্বাদি তাদৃশ গ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হইয়াছে। 

কোন কোন নৈয়ায়িক-_সাধ্য ও হেতুর ভেদবশতঃ ব্যাণ্ডিজ্ঞানের কারণতাও 
ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন কোন সময়ে রূপত্ব নৃযুনবৃত্তিজাতিমান্ ইত্যাকারক 

অনুমিতি হয়, কে।থাও বা রূপত্ব নু/নবৃত্তিজাতিমত্ব।ন্ (জাতিবদ্বান্) ইত্যাকারক 

অনুমিতি হয়, সুতরাং কারণের ভেদ ব৷ বৈলক্ষন্য ব্যতীত উক্ত প্রকার অনুমিতি 

সমূহ সম্ভব হয় না। অতএব যখন তাদৃশজাতিত্বের বিধেয়তাবচ্ছেদ করূপে 

অনুমানখণ্ডম্ ২১৭ 



জ্ঞান হয়, তখন তাদৃশ অনুমিতির প্রতি সাধ্যতাবচ্ছেদকধন্মিক-পরম্পরা সম্বন্ধে 
অনবচ্ছেদকত্বের জ্ঞান কারণ হয়। আর যে সময়ে তাদৃশজাতিত্বের বিধেয়তাব- 

চ্ছেদকতাবচ্ছেদ কত্বরূপে ভান হয়, সেই সময়ে তাদৃশ অনুমিতির প্রতি সাধ্যতাব- 

চ্ছেদকতাবচ্ছেদকধন্মিকপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদকত্বজ্ঞান জনক হয়। 

অতএব ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণতার বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য গ্রন্থকার 

বলিতেছেন--“তাদৃশস্থলে” ইত্যাদি । তাদৃশস্থলে অর্থাৎ রূপত্বব্যাপ্যজাতিমদ্বান্ 

বা তাদৃশরূপত্বব্যাপ্যজাতিমত্বান্ পৃথিবীত্বাঁং ইত্যার্দি লানাসাধ্যকস্থলে সাধ্যতাব- 

চ্ছেদকতাবচ্ছেক প্রতিযোগিতানবচ্ছেদ কতানবচ্ছেদক এইরূপই ব্যাপ্তিলক্ষণের 

ঘটকও বলিয়৷ থাকেন। অর্থাং হেত্বধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাতাবের প্রতিযোগিতা - 

বচ্ছেদকতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক; তাদৃশ সাধ্যতাবচ্ছেদকত! 

বচ্ছিন্নসাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই হেতুর ব্যাপ্তি এইরূপ লক্ষণাত্তর 

স্বীকার করেন। এইরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণস্বীকারে রূপত্বব্যাপ্যজাতিমত্বান্ পৃথিবীত্বাং 

ইত্যাদি নানা সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে অব্যাপ্তি হয় না। কারণ রূপত্বব্যাপ্য- 

পীতত্বাদিজাতি, হেতুভৃত পৃথিবীত্বাদির অধিকরণ রক্ত ঘটাদিতে চালুনী ন্যায়ে 
পীতোনান্তি, নীলোনাস্তি, শ্বেতোনাস্তি, ইত্যাকারক অভাব থাকায় হেত্বধি- 

করণ রক্ত ঘটা দিতে বর্তমণন নীল!দি অও]1বের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইলেও 

সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্ব__রূপত্ব, হেত্বধিকরণঘটাদি বৃত্তি- 

অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হইয্লাছে। এবং হেতুতৃতপৃথিবীত্বের 

অধিকরণীত্ৃত কোন পাথিব বস্ততেই স্থাশ্রয়া শ্রয়ত্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে 
রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্বাবচ্ছিন্নরূপের অভাব না থাকায় হেত্বধিকরণ ঘটাদিতে 

রূপত্বব্যাপ্যজাতিমান্ নান্তি ইত্যাকারক প্রত্যয় হয় না। কারণ হেত্বধিকরণ 

ঘটার্দিতে উক্ত পরম্পরাসম্বদ্ধে রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্ব বিশিষ্ট রক্তরূপাদি সাধ্যবস্তু 

আছে। অতএব হেত্বধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক 

যে সাধ্যভাবচ্ছেদকাবচ্ছেদক রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্ব-রূপত্ব, তাদৃশজাতিত্ব।বচ্ছিন্ন- 

সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুভৃূত পৃথিবীত্বে থাকায় 

অব্যাপ্তি হয় না। এবং “প্রাসাদে দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাং” ইত্যাদিবিশিষ্ট 

সাধ্যকস্থলে হেতুত্ৃত-দণ্ডিসংযষোগের অধিকরণীভূতে পক্ষে প্রাসাদে বর্তমান 

অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবদেচ্ছক যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতা- 

বচ্ছেদক-দণুত্বাদি, তাদৃশদপুত্বা বচ্ছিন্ন-দণ্ডাবচ্ছিন্ন সাধাভৃত-দপ্ডির সামানাধি- 
করণ্য হেতৃভৃত দণ্ডিসংযোগে থাকায় লক্ষণসঙ্গতি হওয়ায় নাব্যাপ্তি। 

২১৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



যদি বল দদ্রব্যং গুণকর্মান্তত্ব বিশিষ্টসত্বীং” ইত্যাদিস্থলে অব্যাপ্তি হয়। 

যেহেতু বিশিষ্টসত্তা ও শুদ্ধসত্ত। অনতিরিক্ত পদার্থ বলিয়! যেমন গুণাদি শুদ্ধ- 

সভার অধিকরণ হয় সেইরূপ গুণাদি বিশিষ্টসত্ারও অধিকরণ হয় । অতএব 

হেতুভূত বিশিষ্টসত্তার অধিকরণ গুপাদিতে সাধ্যভূত দ্রব্যত্বের অভাব থাকায় 
হেত্বধিকরণগুণাদিবৃত্তি দ্রব্ত্বাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত সাধ্যতা বচ্ছেদ- 

কীতৃতদ্রব্যতুত্বে আছে, সুতরাং ব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু অব্যাপ্তি হয়। 
এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__“হেত্বধিকরণঞ্চ ইত্যাদি গ্রন্থ । হেতৃধিকরণপদের 

দ্বার। কিন্ত হেতৃতবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণ বিবক্ষণে উত্ত অব্যাপ্তি হয় না। 

কারণ হেতুতাবচ্ছেদক-_বৈশিষ্ট্য ও সত্বাত্ব এই ধর্শদ্বয়াবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণতা 
কেবল ভ্রব্যেই আছে, গুণাদিতে নাই, এবং তাদৃশহেতৃধিকরণে দ্রব্যে সাধ)ভূত 

দ্রব্যত্ব থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্বত্বে, হেতৃতাবচ্ছেদক|বচ্ছিন্নহেত্বধিকরণী- 

ভুতদ্রব্যে বর্তমান অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব বিদ্যমান হেতু উক্ত 

অব্যাপ্তি দূরীভূত হইল । অবএব এখ।নে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণ- 

বৃত্তি অত্যন্ত ভ।বপ্রতিযে।গিতানবচ্ছেদক যে স।ধ্যতাবচ্ছেদক, তাদৃশ সাধ/তা- 

বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই হেতুর ব্যাপ্তি এপ 

ব্যাপ্তির লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে । এখানে হেতৃতাবচ্ছেদ কসম্বন্ধে হেত্বধি- 

করণ বুঝিতে হইবে বা স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা “বহিমান্ ধুমাং” 
ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ সমবায়সম্বন্ধে হেতুভূত ধূমের 
অধিকরণধুমাবয়বে সাধ্যভূত বহ্চির অভাব থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকবহিতত্বে 

তাদৃশহেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব আছে, কিন্ত তাদৃশ 

প্রতিষোগিতানবচ্ছেদকত্ব না থাকায় উক্তব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতৃ অব্যাপ্তি 

হয়। কিন্ত হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে হেত্বধিকরণ বলিলে উক্ত অব্য(প্তি হয় ন1। 

যেহেতু হেতুত্বাবচ্ছেদক সংযোগসম্থন্ধে হেতভূতধূমের অধিকরণ পর্ববতাদিতে 
সাধ্যতৃত বহিনর অভাব ন| থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদ ক বহিত্ব তাদশ হেত্বধিকরণ- 

পর্ববতাদিবৃতি-ঘটাদ্যভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হয়। সুতরাং হেতৃ- 

তাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণবৃতি -অত্যন্তা- 

ভাব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, তাদ্বশসাধ্যতা বর্ছেদকাব- 

চ্ছন্ন সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই হেতুর ব্যাপ্তি এরূপ ব্যাপ্ডির 

লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে । 

যদি বল “কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাং” ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে 
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অব্যাপ্তি হয়। কারণ হেতুভৃত এতদ্বৃক্ষত্বের অধিকরণ এতদ্বৃক্ষে মুলাবচ্ছেদে 

সাধ্যভূত কপিসংযোগের অভাব থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম কপিসংযোগত্ে 

হেত্বধিকরণীভূত এতদ্ৰৃক্ষে বর্তমান মূলাবচ্ছেদে সাধ্যভূত কপিসংযোগাভাবের 

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব আছে, কিন্তু তাদৃশ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব নাই 

বলিয়া অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তিবারণের জন্য 

গ্রন্থকার বলিতেছেন--“অভাবশ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থ । হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাব- 

পদের দ্বার হেত্বধিকরণবৃর্তি-প্রতিযে!গি-ব্যাধিকরণাঁভাঁব বোধিত হইবে। 

প্রতিযোগীর অধিকরণে যে অভাব থাকে না, সেই অভাব প্রতিযোগিব্যধি- 

কবপাভাব বলিষ! কথিত হয়। প্রতিযোগিতে অবৃত্তি যে ধর্ম, তাদৃশধন্মা- 

বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকঅভাব প্রতিযোগিব্যধিকবণাভাবরূপে অভিহিত 

হয়। যেমন “পটত্বেন ঘটোনাস্তি” এখন “কপিসযোগী এতদ্বৃক্ষত্াং” 

এই অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। কারণ হেত্বধিকরণ 

এতদ্রৃক্ষে কপিস"যোগ এবং কপিসংযোগাভাব এই উভয় পদার্থই থাকে 

বপিয়! প্রতিযোগিব্যধিকরণাঁভাব পদেব দ্বারা কপিসংযোগাভাব গৃহীত হয় 

না। কিন্তু ঘটপটাদির অঙাব গ্রহণ করিয়৷ ব্যাপ্তির লক্ষণ সমন্বয় হয়। 

যদি বল প্রতিযোগীর অনধিকরণবৃত্তি যে অশ্ডাব সেই অভাব প্রতিযোশি- 

ব্যধিকরণাভাবপ্ধপে গণ্য হয় । একপ বলিতে পার না । কারণ “কপিসংযোগী 

এতদ্ব্ক্ষত্বাং” এখানে অব্যাপ্তি হয় । 

কারণ কপিসংযোগবপ প্রতিযোগীর অনধিকরণ-গুণাদিবৃত্তি কপিসংযোগা- 

ভাব উক্ত প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব বলিয়। গ্রাহ্য হয়। অথচ হেত্বধিকরণ বৃক্ষে 

মূলাবচ্ছেদে বর্তমান কপিসংযোগাভাব গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তি হয়। এখন 
প্রতিযোগীর অধিকবণে অবর্তমান যে অভাব সেই অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরপা- 

ভাব বলিয়! কথিত হয় এই কথা যদি বল তাহ৷ হইলে উক্তস্থলে অব্যাপ্তি- 

বারণ হইলেও সযোগী সত্বাৎ এখানে অতিব্যাপ্তি হয় । কারণ হেডুভৃত সভার 
অধিকরণেগুণাদিতে বর্তমান যে সংযোগাভাঁব সেই সংযোগাভাব প্রতিযোগী- 

সংযোগের অধিকরণ দ্রব্যে বর্তমান করে, কিন্ত অবর্তমান করে না। স্ৃতরাং 

অন্য অভাব গ্রহণ করিয়া লক্ষণ সমন্বয় হয়। এরূপ বলিতে পার না। 

হ্ত্বধিকরণে প্রতিযোগ্যনধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট অভাবই হেত্বধিকরণবৃত্তি- 

প্রতিষোগিব্যধিকরণপাঁভাব পদের বিবক্ষিতার্থ। অর্থাং অভাবীয়গ্রতিযোগীর 

অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট অভাবই উক্ত 

২২০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



প্রতিযোশিব্যধিকরপাভাব পদের নিষ্কৃষ্টার্থ । ইহার! অধিকরণভেদে অভাবের 
ভেদ স্বীকার করেন। তথাহি--“কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাং? এখানে উক্ত 

অব্যাপ্তি নিরাকৃত হইল। কারণ কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী কপিসংযোগের 

অনধিকরণ গুণাদিবৃতিত্ববিশিষ্ট কপিসংযোগাভাব গুণাদিতেই থাকে, কিন্ত 
বৃক্ষাদিতে থাকে না। সুতরাং হেত্বধিকরণ-এতদ্রৃক্ষবৃতি ঘটাদ্দির অভাব গ্রহণ 

করিয়া লক্ষণসমন্থয় হয় । এবং “সংযোগী সত্বাং" এখানেও আর অতিব্যাপ্তি 

হয় না। কারণ সংযোগ!ভাবের প্রতিযোগী সংযোগের অনধিকরণ যে হেতু- 

সত্তাধিকরণ গুণকন্মাি সেই গুপকন্মাপিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট সংযোগাভাব হেত্বধিরণ- 

গুণকর্্মাদিতেই থাকে, অন্যত্র বৃক্ষাদিদ্রব্যে থাকে না। স্ৃতরাং উক্ত 

হেত্বধিকরণগুণাদিবৃত্তিঅভাবের প্রতিযোণগিতাবচ্ছেদকসংযোগত্ব আর 

সাধ্যতাবচ্ছেদকধম্মও সংযোগত্ব । অতএব তাদৃশপ্রতিযোগিতাঁর অনবচ্ছেদকত্ব 

সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগত্বে না থাকায় ব্যাপ্তি লক্ষণের অলক্ষ্যে লক্ষণসমন্বয়ের 

অভাবহেত অতিব্যাপ্তি হইল ন1। 

অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে 

হেতৃতাবচ্ছেদকসম্ব্ধীবচ্ছিন্ন- হেতুতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণ তাদুশ 

হেত্বধিকরণে বর্তমান অভাবীয় প্রতিযোগিতায় অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক- 

ধর্ম তাদৃশ সাধ্যতাবচ্ছেদধন্নীবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি এরূপ 

স্বপ্রতিযোগ্যনধিকরণত্বঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণের বিবক্ষিতার্থ। স্বপদের দ্বার] লক্ষণ- 

গ্রমক অভাব গৃহীত হয়। এইরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের বিবক্ষিতার্থ স্বীকার না করিলে 
«“বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঠ” এখানে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ বিশিষ্টসত্। ও 

শুদ্ধসত্তা অনতিরিক্ত পদার্থ বলিয়! জাতিরূপহেতুর অধিকরণ গুণ ও কর্মে 

বিশিষ্টসভাভাবের প্রতিযোগী শুদ্ধসত্তার অধিকরণত1 আছে । বিশিষ্টসতা- 

ভাবের প্রতিযোগী যেমন বিশিষ্টসত্ত। হয়, সেইরূপ শুদ্ধসতাও হয়। 

অতএব বিশিষ্টসত্তাভাবের প্রতিযোগীর অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে ন৷ থাকায় 

প্রতিযোগ্যনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাব পদের দ্বার! 

বিশিষ্টসতা গৃহীত হইল না, কিন্ত ঘটপটা দির অভাবগ্রহণ করিয়! ব্যাপ্তিলক্ষণের 

লক্ষণসঙ্গতিহেতু অতিব্যাপ্তি হয়৷ কিন্তু ব্যাপ্ডিলক্ষণের পূর্ববকথিত বিবক্ষিতার্থ 

স্বীকার করিলে আর উক্তস্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না। এখন হেতুৃভূতজাতির 
অধিকরণ গুণ ও কর্মে বিশিষটসতাভাবের প্রতিযোগী শুদ্ধসতার অধিকরণতা 

থাকিলেও অতিব্যাপ্তি হইবে ন1। কারণ অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন 
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প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্ধিকরণ তাদৃশহেত্বধিকরণে বর্তমান অভাবীয়- 

প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম, তাদ্বশসাধ্যতাবচ্ছেদক 

ধন্মাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি। তথাঁচ বিশিষউসতাভাবের 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বৈশিষ্ট্য ও সত্ত্ব এই ধর্মদ্বয়াবচ্ছিন্নবিশিষ্টসভানিষ্ঠা- 

ধেয়তা-নিরূপিতা অধিকরণতা হেতুভৃত জাতির অধিকরণীভূত গুণ ও 

কম্মে না থাকায় স্বপ্রতিযোগ্যনধিকরণ যে হেতবধিকরণ তাদ্ৃশহেতৃধিকরণবৃতি- 

অভাব পদের দ্বারা বিশিষউটসত।ভাব গৃহীত হয় । সাধ)তাবচ্ছেদক-ধর্ম হইল 

বৈশিষ্ট্য ও সত্বাত্ব। আর তাদ্শহেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবের- বিশিষ্টসতা- 

ভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মাও বৈশিষ্ট্য এবং সত্াত্ব হইয়াছে । সুতরাং 

সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মটি হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক 

ন! হওয়ায় ব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু উক্ত অতিব্যাপ্তি দৃরীভূত হইল। 
“জ্ঞানবান্ সত্ব।ং” ইত্যাদি অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। 

কারণ সাধ্যভৃতজ্ঞানের অভাবীয় প্রতিযে|গীজ্ঞান বিষয়তাসন্বন্ধে হেতুভৃতসতার 
অধিকরণঘটাদিতে বর্তমান করে বলিয় তাদৃশ-অভাবীয় প্রতিযোগীর অনধিকরণ 

যে হেত্বধিকরণ তাদৃশহেতৃধিকরণবৃত্তি-অভ।ব পদের দ্বারা জ্ঞানাভাব গৃহীত 

হয় না, কিন্ত ঘটপটাদির অতাব গ্রহণ করিয়। তাদ্বশ-অভাবীয় প্রতিযোগিতা- 

বচ্ছেদক ধন্ম ঘটত্বপটত্বাঁদি হওয়ায়, সাধ্যতাবচ্ছেদক জ্ঞানত্বে তাদৃশাভাবীয়- 

প্রতিযোগিতানবচ্ছেকত্ব আছে। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-__-অত্র--এই 

ব্যাপ্তিলক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ এইরূপ বুঝিতে 

হইবে । তথাচ সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বন্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ 

তাদৃশহেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব গৃহীত হইবে | সুতরাং “জ্ঞানবান্ সত্বাং” ইত্যাদি 

স্থলে হেতুভৃত সত্তার অধিকরণ ঘটাদিতে বিষয়তা সম্বন্ধে সাধ্যভূতজ্ঞানের 

অধিকরণতা থাকিলেও কোন ক্ষতি--অতিব্যাপ্তি হইবে না। যেহেতু এখানে 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বন্ধ হইল সমবায়, সাধ'তৃতজ্ঞানের অভাবীয় প্রতিযোগীজ্ঞান 

সাধাতাবচ্ছেদকসমবায়সন্বন্ধে হেত্বধিকরণ ঘটাদিতে থাকে না বলিয়৷ 

তাদ্বশাভাবীয়প্রতিযোগীজ্ঞানের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ ঘটাদিবৃতি-অভাব 

পদের দ্বার] জ্ঞানাভাব গৃহীত হয় । সুতরাং তাদৃশজ্ঞানাভাবীয় প্রতিযোগিতা- 

বচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদ কজ্ঞানত্বে থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষণের অলক্ষ্যে অসঙ্গতিহেতু 
অতিব্যাপ্তি হইল না। এবং “বহিমান্ ধূমাং” ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থানে হেত্ৃতৃত- 

খুমের অধিকরণপর্ববতাদিতে সমবায় সম্বন্ধে বহি না থাকিলেও বা বহচযভাব 
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বর্তমান করিলেও অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদ কসম্বন্ধ 

হইল সংযোগ, হেতুভৃতধূমের অধিকরণ পর্ববতাদিতে সংযোগসম্বন্ধে বহি থাকে 
বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসন্বন্ধে অভাবীয় প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে 

হেত্বধিকরণপর্ববতাদি, তাদ্বশহেত্বধিকরণপর্ববতাদিবৃত্তি-অত্যন্তাভাবপদের ছারা 

বহু/ভাব গৃহীত হয় না, কিন্তু ঘটার্দির অভাব গ্রহণ করিয়া লক্ষণসমন্থয়হেতু 

অব্যাপ্তি হয় না। 

এখন “ননৃ” শবের দ্বারা আশঙ্কা! করিতেছেন-_স্ব-অভাবীয়প্রতিযোগিতা- 

বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণ পদের অর্থ কীভাবে বে।ধিত হইবে £ স্ব-গপ্রতিযোগিতা- 

বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে কোন একট প্রতিযোগীর অনধিকরণ এরূপ বোধিত হইব 2 

অথবা স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিনন-প্রতিযোগিসামান্যের অর্থাৎ যাবতীয় 

প্রতিযোগীর অনধিকরণ এরূপ বোধিত হইবে? কিংবা যংকিঞ্চিং 

প্রতিযোগিতাঁবচ্ছেদক দ্বারা অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসমূহের মধ্যে যে 

কোন একটি ধর্মদ্ব।র! অবচ্ছিন্ন প্রতিযে!গীর অনধিকরণ এইরূপ বোধিত হইবে 2 

গ্রন্থকারের ইহার মধ্যে কোন্টি বিবক্ষিত বস্ত ? 

প্রথম কক্ষে--“কপিসংযোগী এতদৃবৃক্ষত্বাং” ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃতিসাধ্যক- 

স্থলে অব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। কারণ অগ্রাবচ্ছেদে বৃক্ষে কপিসংযোগ বর্তমান 

করায় হেতুধিকরণবৃক্ষ সাধ্যভৃত কপিসংযোগের অধিকরণ হয়। আবার 

মূলাবচ্ছেদে বৃক্ষে কপিসংযোগের অভাব থাকায় বৃক্ষ কপিসংযোগাভাবীয়- 

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-কপিসংযোগত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যকপিসংযোগের অনধিকরণও 

হইয়াছে । এবং তাদৃশাভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকে কপিসংযোগত্ব এবং 

সাধ্যতাবচ্ছেদকও কপিসংযোগত্ব, সুতরাং তাদৃশাভাবীয় প্রতিফোগিতানব- 

চ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্ে বর্তমান করে না৷ বলিয়া! অব্যাপ্তি হয় । 

দ্বিতীয় কল্পে-_-“কপিসংযোগী এতদ্রুক্ষত্বাৎ” ইত্যাদিস্থলে প্রতিযোগিব্যধি- 

করণাভাৰ অপ্রসিদ্ধিবশতঃ বৈয়াধিকরণাঁভাবঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণ অপ্রসিদ্ধ হয় 

বলিয় ব্যাপ্তিলক্ষণের অসম্ভব দোষ উৎপন্ন হয়। কারণ যেমন বৃক্ষে কপি- 

সংযোগ ও কপিসংযোগাভাঁব এই দুইটি বস্তই থাকে বলিয়া! কপিসংযোগাভাব, 

প্রতিযোগী কপিসংযোগের সমানাধিকরণ অভাব বলিয়া গণ্য হয়। তথা 

ঘট যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয়, সেইরূপ পূর্ববক্ষণৃিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের 

অভাব-_( ঘটস্বরূপ ) ও ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয়, যেহেতু ঘট ও ঘটাভাবা- 

ভাব-ঘটস্বরূপ এই দুইটি অনতিরিক্ত পদার্থ । নৈয়াক্িক মতে অত্যন্তাভাবের 
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অভাব প্রতিযোগীস্বরূপ হয় । পূর্ববক্ষণরৃতিত্ববিশিষ্টঘটাবের অভাব- ঘটম্বরূপ 

পরক্ষণে ঘটাভাবাধিকরণে থাকায় ঘট ও ঘটাভাব ইহাদেরও সামানাধি- 

করণ্য পরিলক্ষিত হওয়ায় পূর্ববক্ষণবৃতিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের অভাব-_ঘটম্বরূপ 

প্রতিযোগীর সহিত পরক্ষণবৃত্তিঘটাভাবের সমানাধিকরণ পরিদুষ্ট হয় । এই- 

ভাবে যাবতীয় অভাব পূর্ববক্ষপবৃত্তিত্ববিশিষ্টাভাবের অভাবস্বরূপ প্রতিযোগীর 

সমানাধিকরণ হয় বলিয়! প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের অপ্রসিদ্ধিবশতঃ 

পূর্বেবোজব্যাপ্তিলক্ষণের অসম্ভবরূপ দোষ হয়। 

যদি বল--বহি্মান্ ধূমাং ইত্যাদিস্থলে যে সময় পর্বতে ঘটাভাব আছে, 
তখন পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাভাবের অভাব-_ঘটস্বরূপ পরক্ষণে সরূপসম্বন্ধে 

ঘটাভাবাধিকরণ পর্বতাদিতে বিদ্যমান থাকায় যদিও পর্ববতাদিবৃত্তিঘটাভাব, 

স্বাভাবস্বরূপ -"ঘটাভাবের অভাব--€ ঘটস্বরূপ )-রূপ প্রতিযোগীর একাধিকরণ 

পর্বতে থাকে বলিয়। পর্ববতবৃত্তি ঘটাভাব প্রতিযোগীসমানাধিকরণ হইয়াছে 

এইক্রমে যাবতীয় প্রতিযোগীবস্তর অভাবই স্বভাবরূপ প্রতিযোগীর সমানাধি- 

করণহেতু প্রতিযোগিব্যধিকরণ।ভাঁব দুর্াভ বা অপ্রাপ্য বস্ত হয়; তথাপি যখন 
পর্বতে ঘটাভাব থাকে, তখন পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববি শিষ্টঘটাভাবের অভাব-্ ঘটস্বূপ 

প্রতিযোগী পরক্ষণে ম্বরূপসন্বন্ধে উক্তঘটাভাবাধিকরণপর্বতে থাকিলেও 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসন্বন্ধে পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-ঘটাভাবের অভাব- 

ঘটস্বরূপ উক্ত ঘট।ভাবাধিকরণপর্বতে থাকে না। স্ৃতরাং স্বপ্রতিযোগিব্যধি- 

করণাভাবের অগ্রসিদ্ধি কীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে ? অর্থাৎ স্বপ্রতিযোগি- 

ব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবাপ্রসিদ্ধি- 

হেতু পূর্ববকথিত অসম্ভবদোষ পরিলক্ষিত হয় না। 
এরূপ কথ বলিতে পার না। যেহেতু অভাবাধিকরণক-অভাব অধিকরণের' 

স্বরূপ এই নিয়ম স্বীকার করিলে ঘটাভাঁবে যে বহ্যভাব আছে, সেই বহৃত্যভাব 

অধিকরণীত্ত ঘটাভাবের স্বরূপ বলিয়া ঘটাভাবও বহদ্ভাব ইহারা একই 

বন্ত। স্বৃতরাং ঘট যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয়, সেইরূপ বহিও ঘটাভাবের 
প্রতিযোগী বলিয়। স্বীকৃত হয়। বহিনর অধিকরণ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক 

ংযোগসম্বন্ধে পর্ববতাদি | এইক্রমে সকল অভাবই প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ 

হয় বলিয়া প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব অগ্রসিদ্ধবশতঃ পূর্বেবোক্ত অসম্ভবদোষ 

তাদবস্থ্য ॥ 

“হীহারা অভাবাধিকরণক-অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়! স্বীকার করেন 

২২৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



না। তাহাদের মতেও গ্রন্থকার দোষাম্তর দেখাইতেছেন--“যদিচ” 

ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধার] | ঘটাভাবাদিতে যে বহন্যভাব আছে, সেই বহ্যভাঁব ঘটাভাব 

হইতে ভিন্ন এরূপ যদি স্বীকার কর তাহা হইলেও ধূমাভাববান্ বহৃন্যভাবাৎ 

ইত্যাদি অভাবসাধ্যক সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তিদোষ অনস্বীকাধ্য হইয়া উঠে। 
কারণ উক্তম্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল স্বরূপ, হেত্বধিকরণত্রদে যেমন 

সাধ্যতাবচ্ছেদকস্বরূপসম্বন্ধে ঘটাভাব আছে, সেইরূপ উত্তরক্ষণাবচ্ছেদে 

সাধ্যতাবচ্ছেদকম্বরূপসন্বন্ধে পুর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-ঘটাভাবের অভাব - ঘটস্বরূপ 

প্রতিযোগীও উক্ত ঘটাধিকরণীতূত-হেত্বধিকরণত্রদে থাকায় হেত্বধিকরণত্রদবৃত্তি- 
ঘটাভাব প্রতিযষেগীর সহিত একাধিকরণে বিদ্যমানহেতু স্বপ্রতিযোগি- 

সমানাধিকরণ।ভাঁব বলিয়1 গণ্য হইল । এইভ।বে যাবতীয় অভাবই স্বপ্রতিযোগণি- 

সমানাধিকরণাভাঁব হওয়ায় অভাবসাধ্যক-সদ্ধেতৃস্থানমাত্রেই প্রতিযোশি- 

ব্যধিকরণাভাবের অপ্রসিদ্ধিহেতু অব্যাপ্তি হয়। 

কিন্তু তৃতীয়কল্প স্বীকার করিলে যদিও ধৃমাভাববান্ বহত্যভাবাং এই অভাব- 
সাধক-সদ্ধেতুস্থানে অব্যাপ্তি দূরীভূত হয়। কারণ যংকিঞ্চিৎপ্রতিযো গিতা- 
বচ্ছেদক-ঘটত্বাপিধর্ম্ম বচ্ছিন্ন-ঘটাদিপ্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেতুতৃতবহত্য- 
ভাবাদির অধিকরণহ্রদে বর্তমান ঘটাদ্যভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্বাদি, 

সাধ্যতাবচ্ছেদক ধুমাভাঁবত্বের অনবচ্ছেদক ধর্ম হইয়াছে। সুতরাং ব্যাপ্তির 
লক্ষণ সমন্বয়হেত অব্যাপ্তি নিরাস হইল। তথাপি স্থলান্তর হেতুতে অব্যাপ্তি 

দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_“তৃতীয়েতু” ইত্যাদি গ্রন্থ । প্রাচীনের৷ 

দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব স্বীকার করেন না। বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_তৃতীয়- 

কল্প স্বীকারে “আত্মা কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাং” এখানে শুদ্ধসংযোগাভাব 

সাধ্যরূপে স্বীকৃত না হইয়] প্রাচীনমতানুসারে কপিসংষোগাভাব সাধ্যরপে 

গৃহীত হইয়াছে এবং উৎপতিক্ষণাবচ্ছেদে ঘটাদি ভ্রব্যে গুণসামান্যাভাব থাকায় 

ঘটত্বাদি-হেতুতে অব্যাপ্তির অভাববশতঃ আত্মত্ব হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে । 

আত্মা কপিসংযোগাভাববান আত্মত্বাং ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ 

আত্মা হইল সর্ববমূর্তপদার্থসংযোগী, হেত্বধিকরণ আত্মাতে বর্ভমান সাধ্যাভাব 

-_কপিসংযোগাভাবাভাব কপিসংযোগ গুপপদার্থ। অতএব সাধ্যাভাবের »* 

কপিসংযোগাভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম যেমন কপিসংযোগাভাবস্ব 

হয়, সেইরূপ গুণসামান্তাভাবত্বও হয় । গুণসামান্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-গুণসামান্া- 
ভাবের অনধিকরণত। হেত্বধিকরণ আত্মাতে আছে । এইভাবে বিচার করিলে 

অনুমানখগ্ম্ ২২৫ 
ব. বি./ভাষাপরিচে্দ/৩৭-১৫ 



পরিলক্ষিত হয় যে--প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবপদের দ্বার! সাধ্যাভাব -» 

কপিসংযোগাভাবাভাব পরিগৃহীত হয় । অতএব হেত্বধিকরণ আত্মাতে বর্ভমান 

প্রতিযোগিব্ধিকরণাভাবের » কপিসংযোগাভাবাভাবের প্রতিযোগিত।বচ্ছে- 

দকধশ্নম কপিসংযোগাভাবত্ব হইয়াছে আর সাধ্যতাবচ্ছেদকও ফপিসংযোগা- 

ভাবত্ব; সুতরাং হেত্বধিকরণবৃত্তি-প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের প্রতিযোগিতান- 

বচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদককপিসংষোগাভাবত্বে না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। 

সুতরাং এরূপ বলিতে পার না। অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যধিকরণ শবের উক্ত অর্থ 

স্বীকার করিয়] অব্যাপ্তি বলিতে পার না। কারণ যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ কা” 

বচ্ছিন্নপ্রতিযোগীর অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হইবে, ভাদৃশ প্রতিোগিতানবচ্ছে- 

দকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকে থাকিবে ইহাই প্রতিযোগিব্যধিকরণশন্দের বিবক্ষিত বা 

অভিপ্রেত অর্থ । “তথাচ কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাং” এখানে গুপসামান্যা- 

ভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-গুণসামান্তাভা বত্বা বচ্ছিন্নপ্রতিযোগীগুণ- 

সামান্তাভাবের অনধিকরণত1 হেতুত্ৃত-আত্মত্বাধিকরণ আত্মাভে আছে, 
স্বুতরাং যাদ্বশপ্রতিযোগিতা শব্দের দ্বারা গুণসামান্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা 
গৃহীত হওয়ায় ভাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকে কপিসংযোগা- 

ভাবত্বে থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। অতএব সাধ্যতাবচ্ছেদ কসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যাদুশ 

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিষোগীর অনধিকরণ যে হেতৃতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদকধর্াবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণ হইবে, তাদশ হেত্বধিকরণ- 

বৃত্তিঅভাবীয় যাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদ কধর্ম্ম সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে, তান্বশ- 

সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি 

এরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণার্থ স্বীকৃত হইবে। 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ উক্তরূপে বলিলেও অথবা! 

উক্তরূপে ব্যাপ্তিলক্ষণার্থ স্বীকার করিলেও “কালো ঘটবান্ কালপরিমাণাং” 

এখানে প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধহেতু অব্যাপ্তি হয় এই পুর্ববপক্ষ 
মত গ্রন্থকার উপস্থাপিত করিতেছেন-_-“ননৃ” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। “কালো 

ঘটবান্ কালপরিমাণাং” এখানে অব্যাপ্তি হয়। কারণ মহাকাল জগতের 

আধার বলিয়া নিত্য ও অনিত্য সকল পদার্থই কালিকসম্বন্ধে কালে বা 

মহাকালে থাকে একথা কালনিরূপণ সময়ে কথিত হইয়াছে । এখানে কালিক- 

সম্বন্ধে ঘট সাধ্য হইয়াছে এবং সমবায়সন্বন্ধে কালপরিমাণ হেতু হইয়াছে । 
হ্ত্বধিকরণ কালে বা মহাকালে ঘট যেমন কালিকসন্বন্ধে থাকে, সেইরূপ 

দহ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



'ঘটাভাবও কালে বা মহাঁকালে কালিক-[( স্বরূপ )-সম্বন্ধে থাকে । ভাব ও 

অভাব এই উভগয়নবিধ জদ্যু বস্তমাব্রই কালিকৃসম্বন্ধে কালে বা মহাকালে থাকে । 

অতএব সকল অভাবই সাধ্যতাবচ্ছেদক কালিকবিশেষণত সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে 

স্বপ্রতিযোগিসমানাধিকরণ হওয়ায় প্রতিযোশিব্যধিকরণাভাব অগ্রসিদ্ধহেতু 

অব্যাপ্তি তাদবস্থা এব। এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_“বস্ততত্ত” ইত্যাদি 

গ্রন্থ । প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্থন্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ, 

সেই হেত্বধিকরণে বর্তমান ষে অভাব, সেই অভাবীয্ব প্রতিযোশিতাসামান্ছে 

অর্থাং যাবতীরপ্রতিযোগিতাতে যং-( সাধ্যত1বচ্ছেদক )-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও 

যং-( সাধ্যতাবচ্ছেদক ) ধশ্বাবচ্ছিন্নত্ব এতদৃভয়াভাব থাকে, তং-( সাধ্যতাব- 

চ্ছেদক )-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন, তৎ-( সাধ্যতাবচ্ছেদক)-ধরন্শাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্য 

হেতুর ব্যাপ্তি। এইরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণার্থ রূুঝিতে হইবে । কালো ঘটবান্ কাল- 
পরিমাণাং এখানে সংযোগসন্বন্ধে ঘটাভাবীয়প্রতিযোগী ঘটের অনধিকরণ 

যে হেত্বধিকরণ মহাকাল সেই মহাকালে বর্তমান যে সংযোগসম্বন্ধে ঘটভাব, 

তাদ্রশ ঘটাভাবীয়প্রতিষোগিতাতে সাঁধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধাবচ্ছিম্নত্ব ও 

সাধ্যতাবচ্ছেদকঘটত্বাবচ্ছিন্নত্ব-_ এতদৃভয়ের অভাব থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। 

উক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণঘটক “প্রতিযোগিতাসামান্যে” এরূপ না বলিয়া “যংকিঞ্চিং 

প্রতিযোগিতাতে” এরূপ কথিত হইলে “ধৃমবান্ বহেঃ” এখানে “যংকিপ্িং- 
পদলভ্য সংযোগসন্বন্কাবচ্ছিন্নঘটা ভাবীয়ঘটবৃত্তিপ্রতিযোগিতাতে” সংযোগ- 

সন্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও ধুমত্বাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়ের অভাব থাকায় লক্ষণসমন্বয়হেতু 

অতিব্যাপ্তি হয় । কিন্ত “প্রতিযোশিতাসামান্তে বা যাবতীয় প্রতিযোগিতাতে” 

একূপ পদ ব্যাপ্তিলক্ষণে নিবেশ করিলে “ধৃমবান্ বহে” এই অসদ্ধেতৃস্থলে 
হেতুভৃূতবহ্চির অধিকরণঅয়োগোলকে বর্তমান ধুমাভাবের প্রতিযোগিতাতে 
সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্রধূমত্বাবচ্ছিন্নত্ব এই 
উভয়ের অভাব না থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধা বচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদ- 

ধর্মধুমত্বাবচ্ছিন্নধুমের সামানাধিকরপ্য হেতুতৃতবহ্চিতে অবিদ্যমান থাকায় 
ব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু অভিব্যাপ্তি হইল না। তাদশ প্রতিযোগিতাসামান্ধে 

হদ্ধশ্নাবচ্ছিন্নত্বাভাব অর্থাং সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্াবচ্ছিন্নত্বাভাবমাত্র বলিলে এবং 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিননত্বাভাব এই অংশ নিবেশ না| করিলে “বহিচমান্ 
ধুমাং" এখানে হেত্বধিকরপপর্ববতাদিবৃতি-সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্নবহছ্যভাবীয়- 
প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেগ্গকবহিতত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকায় অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু 

অন্মানখণ্ডম্ ২২৭ 



উক্ত উভয়াভ।ব স্বীকার করিলে বা বলিলে সমবায়সম্বন্ধাবাচ্ছন্নবহন্যভাবীয় 

প্রতিষোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মমববহিতত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদক- 

সংযোগসন্বন্কবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকায় একাভাব প্রযুক্ত উভয়াভাব আছে বলিয়! 

অব্যাপ্তি হইল না। আবার সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবমাত্র বলিলে 

“বহিনমান্ ধুমাং+ এখানে হেতবধিকরণপর্ববতাদিকৃতিসংযোগসম্বদ্ধা বচ্ছিন্ন 

ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকায় 

ব্যাপ্তি হয় । উক্ত উভয়াাভাঁব বলিলে ব! নিবেশ করিলে উক্ত প্রতিযোগিতাতে 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম 

বহিনত্বাবচ্ছিন্নত্ব অবিদ্যমানহেত্ব একাভাবপ্রযুক্ত উভয়াভাব থাকায় অব্যাপ্তি 

হয় না । 
যদি বল “প্রমেয়বহিমান্ ধুমাং” ইত্যাদিস্থলে অব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। 

কারণ এথানে সাধ্যতাবচ্ছেদকধরন্মন হইল প্রমেয়বহিত্ব। যেখানে প্রমেয়বহি 

নাই সেখানে বহিও নাই, সুতরাং প্রমেয় বহি ও বহ্ছি একই বস্তু । বহিতত্বূপ 
লঘুধশ্মে অবচ্ছেদকত্ব স্বীকারে কাধ্যসিদ্ধি হইলে প্রমেয়বহিতত্বরূপ গুরুধর্ণে 

অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার অনুচিত ব1 গৌরবদোষ হয়। স্বপ্রতিযোগীর অনধিকরণ 

যে হেত্বধিকরণ পর্ববতাদি, সেই পর্ববতাদিবৃত্তি-ঘটা1ভাবীয় প্রতিযোগিভাতে 
সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব আছে এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক গুরুধর্্ম- 
প্রমেয়ত্বাচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধিহেত তদৃঘটিত উভয়াভাব ও অপ্রসিদ্ধবশতঃ অব্যাপ্তি 

হয়। ইহাই পূর্ববপক্ষের আশয় । 

এখন সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন__এঁরূপ বল! যুক্তিসঙ্গত নহে। “কন্ু- 
গ্রীবাদিমান্ নাস্তি” ইত্যাকারকজ্ঞানের কন্ৃগ্রীবাদিমত্বাবচ্ছিন্ন গ্রতিযোগিতাক্ 
অভাবই বিষয় হয়। কিন্তু কন্ধুগ্রীবাদিবতপ্রতিযোগিতাক্ অভাব বিষয় 

হয়না। কারণ কোন একটি ঘটাধিকরণভূতলেও কন্বুগ্রীবারদিবিশিষ কোন 
ঘটের অভাবকালীন কন্ুগ্রীবাদিমান্ নাস্তি ইত্যাকারক প্রত্যয় পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্তু কন্ৃগ্রীবাদিমত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ অভাববিষয়ক জ্ঞানস্থলে 
কন্বৃগ্রীবাদিমান্ নান্তি ইত্যাকারক প্রতীতি উৎপন্ন হয় না! বা পরিদৃষ্ট হয় না। 
অতএব গুরুধর্শের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ কত স্বীকৃত হয়। সুতরাং হেত্বধিকরণ- 

বৃত্তিঅভাবীয় প্রতিষোগিতাতে প্রমেয়বহিত্বাবচ্ছিন্নত্ব অপ্রসিন্ধ না৷ হওয়ায় 

প্রমেয়বহিমান্ ধৃমাং এখানেও পূর্বকথিত অব্যাপ্তি হইবে না। ব্যাপ্তি 

লক্ষণের ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিষ্কতার্থ ॥ ৬৯ ॥ 

২২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী, 



জিম্বাঘমিঘঘা হুল্যাজিত্তিঘঙ্গ ল নিত । 

অ ঘধাংঙগ নুলিক্বানাহনূলিবিমবিভ।1৩০।। 

অনুমান কর!র ইচ্ছাই সিষাধয়িষা বা অনুমিংসা বলিয়! অভিহিত হয় । 

পক্ষের ধর্মকে পক্ষতা বলে না, যেহেতু পক্ষতা একটি পারিভাষিক শব । 

সিষাধক্সিষার অভাববিশিষ্টসিদ্ধির অভাবই পক্ষত1 বলিয়! কথিত হয়। পক্ষ- 

বৃত্তিত্বজ্বান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। পক্ষ সাধ্যবান্ বা সাধ্যবিশিষ্টপক্ষ 

ইত্যাকারকনিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই সিদ্ধি বলিয়! অভিহিত । যদি সিদ্ধি বর্তমান 
থাকে, সিষাধয়িষা না থাকে, তাহ! হইলে পক্ষতা হয় না। কিন্ত সিদ্ধি 

থাকিলেও যদি সিষাধর়িষা থাকে তাহা হইলে অনুমিতি হয় । যেখানে সিদ্ধি 

ন। থাকে সেখানে সিষাধয়িষ। থাকুক বা না থাকুক পক্ষতা হয়। যেখানে 

সিষাধয়িষা আছে সেখানে সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যবত্তানিশ্চযয় থাকিলেও পক্ষতা 

হয়। পক্ষতালক্ষণে সিদ্ধিতে সিষাধয়িষ। বিরহবিশিষত্ব বিশেষণপদ নিবেশ 

করায় উক্ত তথ্যসমূহ সংগৃহীত হইল। সাধ্যসিদ্ধি হইল অনুমিতির প্রাতি- 

বন্ধিকা। পক্ষে যদি সাধ্যের সিদ্ধি থাকে, পক্ষকে সাধ্যবান্ বা সাধ্যবিশিষ্ট 

বলিয়। নিশ্চয়াত্মকবোধ হইলে সেই পক্ষে সেই সাধ্যের আর অনুমিতি হয় না। 

পক্ষে সাধ্যবত্তার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকিলেও যদি অনুমান করার ইচ্ছা ব! 

অনুমিৎস! হয়, তাহ হইলে সেই পক্ষে সেই সাধ্যের অনুমিতি হয় । অনুমিৎস। 

না থাকিলে এবং সিদ্ধি থাকিলে অনুমিতি হয় না। অতএব দেখ! যাইতেছে 

যে পরামর্শ যেমন অনুমিতির একটি কারণ, পক্ষতা ও অনুমিতির অপর 

কারণ। এইজন্য বলা হয়--“পক্ষতাজন্যত্বে সতি পরামর্শজন্যত্বমনুমিতিত্বম্” । 
পর্বতের উপরে উশ্িত অবচ্ছিন্ন ধুমরেখা দেখিয়া! “পর্বতে! ধৃমবান্” 
ইত্যাকারক ষে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই জ্ঞানটিই পক্ষধর্মতাজ্ঞান বলিয়া কথিত 

হয়। পর্ববতাদি পক্ষে ধুয়াদিহেতুর বৃতিত্বজ্ঞানই পক্ষধর্মতাজ্ঞান। মহানস, 

গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধূম ও বহি দেখিয়! যত্র যত্র ধুম তত্র তত্র বহি 
ইত্যাকারক ধূম ও বহিঃর সাহচর্য্যসন্বন্ধাত্মক জ্ঞানই ব্যাপ্তি । এই ব্যাপ্তি বা উক্ত 
সাহচর্য্যাত্মকসম্বন্ধবিশিষহেতুর পক্ষবৃতিত্বজ্ঞানই পক্ষতা, এই পক্ষতাজ্ঞান হইতে 
অনুমিতি উৎপন্ন হয়। যে কোন হেতুর অর্থাৎ ব্যাপ্তিরূপসন্বন্ধবিহীন হেতুর 

পক্ষরৃতিত্বজ্ঞান পক্ষতা বলিয়! গণ্য হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিঙলেন-_. 

ব্যাপ্যস্য সব্যাপ্তিরূপসন্বন্ধবিশিষ্টম্য হেতোঃ তত্রপক্ষে বৃত্তিত্বরূপ পক্ষতাজ্ঞানাং 

অনুমানখণ্ডমূ ২২৯ 



অনুমিতির্ভবেং অর্থাং ব্যাপ্তিরূপসম্বন্ধবিশিষ্টহেতুর পক্ষবৃতিত্বজ্ঞান হইতে 

অনুমিতি হয়। অতএব দেখা যায় যে “ধৃমবান্ পর্বত” ইত্যাকারকজ্ঞানই 
পক্ষতাজ্ঞান। এই পক্ষতাজ্ঞানে ব্যাপ্তিবপ সন্বন্ধটি প্রকার বা বিশেষণ 

হইয়াছে । বহিব্যাপ্ধূমবান্ পর্বত অর্থাৎ বহির ব্যাপ্তির আশ্রয় ভূত ধূমবান্ 
পর্ববত ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞানে “ধৃমবান্ পর্ববত” এই অংশটি পক্ষধর্মতাজ্ঞান, 
এবং পক্ষধন্মতাজ্ঞানের বিষয়ভূত ধুমাংশে ব্যাপ্তি প্রকার হইয়াছে। ব্যাপ্তি 
প্রকারক পক্ষধর্্মতাবিশেষ্তকজ্ঞানই পরা মর্শজ্ঞান বলিয়! অভিহিত । ব্যাপ্য্য 

পক্ষবৃত্িত্বধী পরামর্শ উচ্যতে” ॥ ৭০ ॥ 

ঘহান্থতি্লিত্বসগ হাতত ক্ষি লভাই-_বিনানঘিনযলি | বিনাঘধিমালিহহ্লি হাচ্ু- 

পিজা: ঘহানা, বলান্ হা হুত্খ: | বিমাঘবিন্বানাগ ল দহালা। লিনানি 

িনাধিনা ঘনবজিবল লঘান্ত্ুলানান। আনুন আাঘল্ইন্থী5দি ল নহালা, শিলানি 

জাখ্যঅল্ঈহ্থ নত্তদানানূ। থিভী ঘত্ামনি ভিনাঘবিমাভনওন্তলিলিশনী্ । আন: 
ঘিনাঘধিমবাদিংহতিহাচ্র অিজ্তী লিহীঘতমূ। অখাঘ-_ঘস বিজিনব্নি, অঙ্গ ভিম্া- 
ঘধিমাঘা অত্ামভযালণি ঘহানা। ঘল জিম্বামঘিম্বা5কিন, ললবিভ্তী অতআলবালদি 
ঘহালা। থনত্ত জিজ্িহভিত, ভিনাণতিনা ন্ব লাতিন, লল ল ঘহালা, ভ্রিনাঘঘিঘানিবন্- 

শ্রিহিচ্তবিভ: অতান্। লত্তু ঘঙ্গ ঘহালহানিল্লং ভিজিহনল: জিম্বাবিনা, লগ 

বিনাঘঘিন্রাক্চাত নহানহানাহাল্লান্্ুলিনি: | যস বিজি-নহানহা-ভিমাধিনা: কতা 

অন্ত্তি লস ঘিমাঘধিমাক্ষান্ত ভিজলহান্ব দলিলল্মন্ধাসান্বাইন্রান্তুনিনি:। ঘস 

ব্িনা্ঘিনা-জিজি-ঘবানহাধিন্স ঘহালহাদ্ধাতি অিম্বাঘযিঘন লাফ্লি। তৃতনল্নক্গাঘি । 
বিজতিজ্কান্ত দহালহাক্কান্ত ন্ব ন বিনাঘবিনা, বীন্যনিখুনিহীন্র-সুালা যানাদযলিইনান। 

অনু কখ বিমাঘহিষানিতহুনিহিচতর্ন বিল বিহীনতলিলি শল্ল। অঙ্গ লস্তিজ্ঘাচম- 

ঘুনান্, ঘত্ত্রনী অষ্তিনাশিনি সা হনঘা" লা, লব: ভিম্বাঘাযনা, লঙ্গ ঘহালাতজ্মজমী 
মহলিহীঘতআভ্ঘালহমন্কত্রাহিলি | হহ্ত্ুবীত্য--যাহহা-ঘাহো-ভিনাঘতিঘা ঘন বিজি 

অকিজ্তঙ্নক্কা্ুমিলিলাহহা-লাহো বিনামযিনানিবহনিহাচ্ভবিভ্যলান ভভিিনঙ্কান্তুলিনী 

ঘধানা। বীন বিজি-নহালহাবতন ঘনুক্ধিত্থিত হ্বাল জাশলানিরলীক্ভাঘালণি লান্তুলিলিঃ ॥ 

অস্তিজ্মাচ্য ছুমনানূ ঘত্থবলী লষ্তিনালিনি সতসহাঘততর সব্বধালিহিক্জ জ্বাল আাঘলাদি- 
লীচ্ভাঘাল্ত্ অতরতনন । হন ভুলঘহানহাঁজতন শাভীক্কন অন্তিনন্ত্ুলিন্তুঘালীলীভল্াবাদণি 

নান্তুমিনি: । বিশ্বাথঘিনা লিহঙ্ক্কান যাহ্হগীভিজ্তিন্ততত্র লান্তুমিলিফলাত্যা ভিভিনিছান্থ ন 

শ্রতহত্তনিলিসলিবল্নিক্তা অক্তঞ্যা । বীন দর্লভবীজন্ী, দামাজনঘী অন্ধিদানিলি 
ফ্বানববওনি অন্ুনিবিন নিহীঘ: | নহল্ত্য নহালামক্জ হম্দবাদালাঘিক্কহ্ধেন ভাঘ- 

২৩০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



জিজ্ঞাণি লহ্তর্ভইনান্ুলিবহহানান, নহালাতচ্টব্ক্তাতজ্উঈলানুদিতি সি দহালা- 
শ্রভ্ট হুন্ডানন্ভ ইন ঘা্যবিজিইন সলিঅন্মিকা। ঘহালানভ্ভ হুক্ষ-ভালানাঘিকংঘর- 
লান্তুমিনি সনি তু ঘিজ্িনা্গ নিহীমি। হুহ্ন্তু বী্ঘম্--ঘসায তুহনী ল ঈলি ঘাহাযা- 

লল্নং ঘ্ুম্বনমাণ্যন্যাহিনানযলিনি ফান, লসাঅআলদন্ুলিনূআাঘাঁ ঘুহনংত সবঘহা 

অনলি, ল ন্তু অন্তুলিলি, অলীতন্তুলিলুজা নিবহুতি হাচ্র-ঘলান-নিঘযক্-সতহাভালক্সী 
ক্ামির্নীজিহ্বাবাহ্ন্িন লাললন্ঈঘা সলিআন্মিক্কা | ঘন নহানহালিল্লং শ্রিলা দব্ধীন্ভাঁ 

হাই: সম্মহ্ান্তন্দলঃ সত্মহীভ্ভানিহন্নিহিন্তান্ুদিনিজানদী মিজলিমযক্ষসত্তহী 
মলিবল্থিক্লি হীন: ॥৩০॥ 

পরামর্শ নিরূপণ করিয়া পক্ষধর্মতা নিরূপণ করিতেছেন-_-“পক্ষবৃত্তিত্ব” 
ইত্যাদি গ্রন্থের ছ্বার1। পক্ষবৃত্তিত্ব পদের ঘটক পক্ষতাশব্দের অর্থ কি? এইজন্য 

গ্রন্থকার পক্ষতার স্বরূপ বা পরিচয়ের কথ] বলিতেছেন--“সিষাধয়িষা” ইত্যাদি 

গ্ন্থদ্বার1। “যত্র যত্র ধুমস্তত্র তত্র বহিঃ” এইরূপ সাহচর্যনিয়মই ব্যাপ্তির স্বরূপ ॥ 
মহানস, গোষ্ঠ ও চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধুম ও বহিঃর সহচার দর্শনের ফলে ধূমে 
বহি-ব্যাপ্তি গৃহীত হওয়ার পর পর্বতে উত্থিত অবচ্ছিন্না ধূমরেখা দর্শন বা 
প্রত্যক্ষ করিয়া ধুমবান্ পর্বত অথবা পর্ববতবৃত্তিধূম ইত্যাকারক ব্যাপ্যভূত 
ধূমের পর্ববতাদিপক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞানই পক্ষধর্মতাজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হয়। এই 
পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান অর্থাৎ ধুমের পর্ববতািপক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান হইতেই অনুমিতির 
প্রক্রিয়া! আরম্ভ হয়। প্রথমে পর্ববতাদিপক্ষে অবচ্ছিন্ন! ধূমরেখ দর্শনের বা 
প্রত্যক্ষের ফলে ধৃমবান্ পর্বত-ইত্যাকারক পক্ষধর্্মতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, পরে 
বহিব্যাপ্তিবিশিষ্টধূম এরূপ ব্যাপ্তির ম্মরণাত্মক জ্ঞানের পরে ব্যাণ্ডিপ্রকারক 
পক্ষধর্ম্মাতা বিশেষ্যক জ্ঞান অর্থাং বহিননিরূপিত ব্যাপ্তিগ্রকারক ধূম পর্বতে আছে 
এতাদশ পরামর্শাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় । পরে “পর্ববতোবহিমান্” ইত্যাকারক 

অনুমিতি উৎপন্ন হয়। এতএব পরামর্শজ্ঞান, পক্ষধর্মতাজ্ভান জন্য হইয়া, 
পক্ষধর্মতাজ্ঞানজগ্া অনুমিভির জনক হইয়াছে । 

পর্ববতাদিপক্ষে বহ্ছি প্রভৃতি সাধ্যের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানকে সিদ্ধি বলে। 

অনুমান করার ইচ্ছাকে অনুমিংস। বা সিষাধয়িষ বলে। বিরহশব্দের অর্থ 

অভাব । সিষা ধয়িষা-বিরহবিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবই পক্ষতা, ইহাই পক্ষতাশবের 
পারিভাষিক অর্থ । পক্ষের ধর্মকে পক্ষতা বলে না। পক্ষতাবিশিষ্টই পক্ষ । 
সিষাধয়িষামাত্র পক্ষত। নহে, যেহেতু সিষাধয়িষ! ব্যতীতও মেঘগর্জজনদ্বার! মেঘ 
অনুমিত হয়। 

অনৃমানখগ্ডম্ ২৩১ 



যদৃবিশেম্যক-যৎসন্বন্ধাবচ্ছিম্ন-যৎপ্রক!রক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান যে সাধ্যসংশয়ের 

প্রতিবন্ধক হয়, সেই সাধ্যসন্দেহ সেই পক্ষক-সেই সাধ্যক-অনুমিতিতে পক্ষতা- 

রূপে হেতু হয়। সমানবিষয় কত্বরূপে" নিশ্য়াত্মকজ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক 
হয় । এই কথা প্রাচীনেরা বলেন। এই প্রাচীন মত খণ্ডন করিবার জন্য 

গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-অতএব অর্থাং বক্ষ্যমানদোষহেত সাধ্যসন্দেহও পক্ষতা- 
রূপে অনুমিতির কারণ হইতে পারে না। সাধ্যের সন্দেহ ব্যতীতও সাধ্যানৃ- 

মিতি পরিলক্ষিত হয়। পক্ষতা লক্ষণে সিদ্ধিতে সিষা ধয়িষ! বিরহুবিশিষটত্ব- 
নিবেশে প্রয়োজন দেখাইতেছেন-__সিদ্ধি অর্থাত সাধ্যবত্তানিশ্চয়াআ্মকজ্ঞান 

থাকিলেও যদি সিষাঁধয়িষ! অর্থাং অনুমিংসা থাকে,তাহা হইলে অনুমিতি উৎপন্ন 

হয়ই। অতএব অর্থাং অনুমিতিপ্রযোজক পক্ষতা নিষ্পাদনের জন্য পক্ষতার 

ঘটকসিদ্ধিতে সিষা ধয়িষাবিরহবিশিষ্টত্ব বিশেষণপদ সন্িবিষ্ট হইয়াছে । 

পক্ষত! লক্ষণে সিদ্ধিতে সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টত্ব বিশেষণরূপে সন্নিবেশিত বা 

প্রযুক্ত হওয়ায় পক্ষতাজ্ঞানের অনুমিতিকারণত্ববিষয়ে তাংপর্যের তথ্যসমূহ 
প্রকাশ করিতেছেন-__“তথাঁচ” ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধারা ৷ যেস্থানে সিদ্ধি নাই সেই 

স্থানে সিষাধয়িষ] থাকুক বা না থাকুক সেখানে পক্ষতা হয় । আর যেস্থানে 

সিষাধরিষা আছে, সেইস্থানে সিদ্ধি থাকুক্ ব না৷ থাকৃক্ পক্ষতা হয়। কিস্ত 

যেখানে সিদ্ধি আছে আর সিষাধয়িষা! নাই সেস্থানে পক্ষত1 নাই, যেহেতু 
সেখানে সিষধন্লিষা-বিরহ্বিশিষ্ট সিদ্ধি আছে । স্বৃতরাং উত্তস্থলে সিষাধয়িষা- 
বিরহবিশিষ্টসিদ্ির অভাবরূপ পক্ষত1 না থাকায় অনুমিতি হয় না। যদি বল 
যেখানে প্রথমক্ষণে পরামর্শজ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে সিদ্ধিজ্ঞান, তৃতীয়ক্ষণে 

সিষাধয়িষাজ্ঞান, সেখানে সিষাধয়িষাজ্ঞানকালে পরামর্শজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় 

অনুমিতি হয় না। যেহেতু জ্ঞান তৃতীয়ক্ষণ বিনাশী । যেস্থানে প্রথমক্ষণে সিদ্ধি- 

জ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে পরামর্শজ্ঞান ও তৃতীয়ক্ষণে সিষাধয়িষাজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে 

সেখানে সিষাধয়িষা জ্ঞানকা'লে সিদ্ধিজ্ঞান বিনষ্টহেতু প্রতিবন্ধকীডভূত সিদ্ধি- 
জ্ঞানের অভাববশতঃই অনুমিতি হয় । সিদ্ধি হইল অনুমিতির প্রতিবন্ধিক।। 

যেখানে প্রথমক্ষণে সিষাধয়িষাজ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে সিদ্ধিজ্ঞান ও তৃতীয়ক্ষণে 

পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেইস্থানে পরামর্শজ্ঞানকালে সিষাধয়িষা জ্ঞানই 
বিনহেত বর্তমান নাই, স্বৃতরাং উক্তস্থলে প্রতিবন্ধকীভূত সিদ্ধিজ্ঞান থাকায় 
অনুমিতি হইবে না। এরূপ অন্বত্রও রুঝিবে। সিদ্ধিজ্ঞানকালেও পরামর্শ- 

জ্ঞানকালে অর্থাং সিদ্ধি-পরামর্শোভয়ক্ষণে সিষাধয়িষাজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, 

২৩২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



যেহেতু প্রত্যক্ষ যোগ্য বিভুর গুণসমূহের জ্ঞান বুগপদ্ উৎপন্ন হয় না। সিদ্ধি- 

জ্ঞানের পরক্ষণে বা পরামর্শজ্ঞ।নের পরক্ষণে সিষাধয়িষ! জ্ঞানের উৎপত্তি 

এইরূপ বা এইভাবে বলাই উচিত। অতএব সিদ্ধির বিশেষণীভূত সিষাধয়িষা- 
বিরহবিশিষত্বূপ পদটি সিষাধয়িষাজ্ঞানকালে অনুমিতির নির্বাহকরূপে 

প্রয়োজন না থাকায় ব্যর্থ হইল। এরূপ বলিতে পার না। কারণ যেখানে 

বহ্িব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ববতো বহিমান্ ইত্যাকারক সমুহালম্বনাত্মক সিদ্ধিরূপ 

পরামর্শজ্ঞানের প্রত্যক্ষতআক বা স্মরণাত্মক জ্ঞান হয়, তাহার পর সিষাধয়িষা- 

জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে পক্ষতাসমুৎপন্নের নিমিত্ত সিদ্ধিতে সিষাধয়িষাবিরহ- 

বিশিষ্টত্ব পদকে বিশেষণরূপে নিবেশ করিতে হইবে । অন্যথা সিদ্ধিবূপ 

প্রতিবন্ধক থাকায় সেখানে অনুমিতির অনুপপত্তি হইবে। কীরূপ সিষাধয়িষাকে 

উত্তেজকরূপে পক্ষতালক্ষণে নিবেশ করিতে হইবে? এই সমস্যা বা শঙ্কা 

সমাধানের নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন--*“ইদস্ত বোধ্যম্” ইত্যাদি গ্রন্থ । 

যেরূপ যেরূপ সিষ।ধয়িষ| থ।কিলে এবং যেরূপ যেরূপ সিদ্ধি থাকিলে মল্লিঙ্গক 

অনুমিতি উৎপন্ন হয়, সেই সেইরূপ সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্ট সেই সেই 

সিদ্ধির অভ!বরূপ পক্ষতাজ্ঞানই তল্লিঙ্গকানুমিতির প্রতি কারণ বলিয়৷ গণ্য । 

যেমন বহিবিষয়ক।নুমিংসা থাকাকালীন বহিবিষয়ক নিশ্যয়াত্মক জ্ঞান 

থাঁকিলেও ধূমলিঙ্গক বহন্যনুমিতি পরিলক্ষিত হয় বলিয়! ধূমলিঙ্গক বহন্যনৃ- 
মিতিতে বহিবিষয়ক-অনুমিংসাই পক্ষতালক্ষণে উত্তেজক বলিয়। গণ্য হইবে, 

কিন্তু ঘটার্দি অনুমিংসা উক্তস্থলে উত্তেজক হইবে না। অতএব বহি- 

সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধ্যভাঁব জ্ঞানই ধূমলিঙ্গক বহৃন্যনুমিতিতে পক্ষতা বলিয়। 
অভিহিত ' এইভাবে সেই সেই অনুমিতিতে সেই সেই ব্যক্িত্বরূপেই ইচ্ছার 

উত্তেজকত্ব বোধিত হয়। তেন অর্থাৎ সেই সেই ব্যক্তিত্বরপে সেই সেই ইচ্ছার 

উত্তেজকত্ব স্বীকৃত হওয়ায় এবং যেকোন জ্ঞানবিষক্সিনী ইচ্ছার উত্তেজকত্ব 

অস্বীকৃত হওয়ায়-__যেখানে পর্ববতোবহিমান্ ইত্যাকারক সিদ্ধিজ্ঞান ও “বহি 

ব্যাপ্যধূমবান্” ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান এতাদশ জ্ঞানদ্ধয় আছে, সেখানে 

“যেকোন কটি জ্ঞান হউক্” এরূপ ইচ্ছা! থাকিলেও অনুমিতি উৎপন্ন হয় না। 
কারণ পর্বতে বহিনব্যাপ্যধূমলিঙ্জকানুমিতি হউক্ ইত্যাকারক অনুমিংস৷ না 
থাকায় এবং পক্ষবৃতিসাধ্যের নিশ্চয়াত্মক সিদ্ধিজ্ঞান বর্তমান আছে। 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হইল সহজলভ্য ব! সহজবোধ্য আর অনুমিত্যাত্ক জ্ঞান 

হইল কাষ্ট বা আয়াসলভ্য, সেইজন্য সমানবিষয়ক জ্ঞানস্থলে প্রত্যক্ষাত্মক 

অনুমানখণ্ডমূ ২৩৩ 



জ্ঞান থাকিলে অনুমিত্যাত্মক প্রভৃতি কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হইবে না। এইজন্য 
্রন্থক।র বলিতেছেন-_কিস্ত বহিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বত বহমান ইত্যাকারক 

সমৃহালম্বনাত্মক সিদ্ধিরপ পরামর্শজ্ঞানের প্রত্যক্ষকালে “প্রতাক্ষার্দিভিন্ন বহিদ- 
বিষয়কত্তান হউকৃ” ইত্যাকারক অনুমিংস1 থাকিলে অনুমিতি হইবেই। 

তল্লিঙ্গকানুমিতিতে তল্লিঙ্গ কত্বনিবেশে প্রয়োজন দেখাইতেছেন--ধুমলিজকানু- 
মিতিস্থলে বহিচরূপ সাধ্যসিদ্ধিকালে “ধৃমলিঙ্গক বহিনসাধ্যক অনুমান হউকৃ” 

ইত্যাকারক ইচ্ছাব্যক্তিই পক্ষতালক্ষণে উত্তেজক বলিয়। স্বীকৃত হইলে অনুমিতি 

উৎপন্ন হয়। কিন্তু উক্তস্থলে “অন্যলিঙ্গক বহিসাধ্যক অনুমান হউক্” এরূপ 

ইচ্ছাব্যক্তি উত্তেজক বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। এইজন্বা গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ 

যেখানে ধূমলিঙ্গক পরামর্শজ্ঞান আছে এবং আলোকলিঙ্গক বহর অনুমান 
হউক্ এরূপ অনুমিংস! থাকিলেও অনুমিতি হয় না। যেহেতু ধূমলিঙ্গকানৃ- 

মিতিতে ধূমলিঙ্গক ইচ্ছাব্যক্তিই পক্ষতালক্ষণে উত্তেজকরূপে স্বীকৃত হয়, সুতরাং 
উক্তস্থলে আলোকলিঙ্গক-ইচ্ছাব্যক্তি উত্তেজকরূপে পরিগণিত হয় না। 

যদি বল সিষাধয়িষা জ্ঞানকালে এবং পর্বত বহিমান্ ইত্যাকারক- 

সাধ্যনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকালেও পর্ববত বহিমান্ ইত্যাকারক অনুমিতির উৎপত্তি 
পরিলক্ষিত হয় বলিয়া তাদৃশসিদ্ধি তাদৃশানুমিতির প্রতিবন্ধিকা৷ না হউকৃ। 

এরূপ বলিতে পার না। কারণ সিষাধয়িষার অভাবকালে যেরপ সিদ্ধি 

থাকিলে অনুমিতি উৎপন্ন হইতে পারে না, বিশেষ করিয়া সেই সাধ্যবত্তা- 

নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই সেই অনুমিতির প্রতিবন্ধক এইভাবে বলিতে হইবে। 

সমানাকারক ভ্তানের প্রতি সমানাকারক জ্ঞানই প্রতিবন্ধক হয়, এইরূপ বিশেষ- 

ভাবে প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকার বা কল্পনা করিতে হইবে । এইজন্য 

'পর্ববতে ধূমলিঙ্গক বহর অনুমান হউকৃ” ইত্যাকারক সিষাধয়িষাজ্ঞানাভাব- 
কালে পর্বতবহিমান্ ইত্যাকারক পর্ববতবিশেষ্ক বহিপ্রকারক অনুমিতির প্রাতি 

পর্ববতবহ্িমান্ ইত্যাকারক পর্ববত বিশেম্তক বহিনপ্রকারক সাধ্যবতানিশ্চয়াত্মক 

জ্ঞানই প্রতিবন্ধক হয়, অন্যরূপ সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হয় না । এই কারশেই বিশেষ 

বিশেষভাবে প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকার করিবার একান্তই প্রয়েজন হয়। 

অতএব পর্বত তেজস্বী পাষাণময় বহিমান্ ইত্যাকারকনিশ্চয়াত্মক সিদ্ধিজ্ঞান 

থাকিলেও পর্ববত বন্িমান্ ইত্যাকারক অনুমিতি উৎপন্ন হইবে, যেহেতু উক্ত 
অসমানাকারক সিদ্ধিজ্ঞান এই অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় না। সমানাকারক 
জ্ঞানের প্রতি সমানাকারক জ্ঞানেরই প্রতিবন্ধকত্ব স্বীকার করিয়া গ্রন্থকার 

২৩৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বলিতেছেন--পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে অর্থাং পর্ববতত্বাদিরূপে যে 
কোন একটি পর্বতাদিতে সাধ্যবত্তার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকিলেও পক্ষতাব- 

চ্ছেদক পর্ববতত্বাবচ্ছেদে অনুমিতি পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদক- 
পর্ববতত্বাদি ধর্মাবচ্ছিন্নপর্ববতমাত্রে অনুমিতির অনৃৎপতি পরিলক্ষিত হয় ন1। 

অতএব পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদক পর্ববতত্বাদি ধর্মাবচ্ছিন্ন 

পর্ববতমাত্রেই অনৃমিতির প্রতি পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্যসিদ্ধি অর্থাং 
পক্ষতাবচ্ছেদক পর্বতত্বাদি ধ্মাবচ্ছিন্ন যাবতীয় পর্ববতাদিবৃত্তি সাধবত্তার 

নিশ্য়াআ্ক জ্ঞান প্রতিবন্ধক। কিন্তু পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে 

অনুমিতির প্রতি পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধির জ্ঞান এবং 

পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্যসিদ্ধির জ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়। 

এইরূপ বোধিত হয় যে- যেখানে “অয়ংপুরুষো ন বা” অর্থাং এই বস্তুটি 
পুরুষ ব্যক্তি হইবে কি না? ইত্যাকারক সংশয়োংপত্তির পর এ ব্যক্তি উক্ত 

ধন্মীর নিকটস্থ হইলে “পুরুষত্বব্যাপ্যহস্তপদাদিমান্ অয়ং”ইত্যাকারক পরামর্শরূপ 
বিশেষদর্শন হয়, এই বিশেষদর্শনের পর সেখানে অনুমিংসা না থাকিলে. 
পুরুষত্বরূপে পুরুষের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু অনুমিতি উৎপন্ন হয় 

না। অতএব যেমন কামিনী জিজ্ঞাসা সকল কাধ্যের প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ 

অনুমিৎসাবিরহবিশিষ্$সমানবিষয়ক প্রত্যক্ষ সামগ্রী স্বতন্ত্রূপে অর্থাং পক্ষতা 

লক্ষণবিষয়ের অঘটকরূপে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। সমানবিষয়ে অনুমিতি 

সামগ্রী অপেক্ষ! প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবান্ ইহ! বোধিত হয়। অন্যথা-_ প্রত্যক্ষ- 

সামগ্রী-অপেক্ষা অনুমিতি-সামগ্রী বলবান্ বলিয়। স্বীকৃত হইলে সংশয়ের 

পরক্ষণে বিশেষদর্শনের পর প্রত্যক্ষাত্কজ্ঞানের অনৃপপত্তি হয়। 

যদি সমানবিষয়ে অনুমিতিসামগ্রী-অপেক্ষা প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবান্ বলিয়' 

স্বীকার কর, তাহ! হইলে ভিন্ন বিষয়েও প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবান্ হউকৃ। তথাচ 

পটাদিপ্রত্যক্ষসামগ্রীকালে বহ্যাদির অনুমিতির অনুৎপত্তি পরিলক্ষিত হয় । 

এইজছ্বা গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-“এবং” ইত্যাদি গ্রন্থ । ভিন্নবিষয়ে প্রত্যক্ষসামগ্রী 

অপেক্ষা অনুমিতিসামগ্রীর বলবত্ব বুঝিতে হইবে । এইজন্য পরামর্শজ্ঞানের 
পর পক্ষাদিগতপ্রত্যক্ষেচ্ছা ব্যতীত পক্ষাদির গ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় না 

বলিয়। প্রত্যক্ষেচ্ছাবিরহবিশিষ্টঅনুমিতিসামগ্রী ভিন্নবিষয়ক প্রত্যক্ষে প্রতিবন্ধক ॥ 
সুতরাং ভিন্নবিষয়ে প্রতাক্ষসামগ্রী অপেক্ষা অনুমিতিসামগ্রী বলবান্ বলিয়া 

যেখানে পরামর্শজ্ঞানের পর প্রত্যক্ষেচ্ছা নাই, সেখানে পক্ষা্দির প্রত্যক্ষাত্মক 

অনুমানখণ্ম্ ২৩ 



জ্ঞানাভাবহেতৃ ভিন্নবিষয়ক প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষেচ্ছার অভাববিশিষ্ট অনুমিতি- 
সামগ্রী প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক ইহাই সংক্ষিপ্ত সংবাদ ॥ ৭০ ॥ 

অলক্ষাল্তী নিছনুহলান্মজিত্ত: সলিঘহিল: | 

ন্কাকাবমানবিজ্তহল ইংলামাজাহল নভ্ললা |।৩৫|। 
প্রথমে বৃঝিতে ব! জানিতে হইবে যে হেতু কাহাকে বলে ? হেতুর ধর্ম 

ও লক্ষণ বা স্বরূপ কিঃ এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে-_অনুমানপ্রমাণ 
দ্বারা পর্ববতাদি পক্ষে সাধ্যরূপধর্মের সাধনত্ব বা অনুমাপকতার প্রযোজকত্বই 
হেতুর সামান্যলক্ষণ। অনুমানে সর্বত্রই প্রসিদ্ধপদার্থই হেতুরূপে গৃহীত হয় । 
হেতুর অনুমাপকতা-প্রযোজকরূপ হইল পাঁচটি--পক্ষসত্ব, সপক্ষসত্ব, বিপক্ষাসত্ব, 
অবাধিতত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষত্ব । এই পাঁচটি ধন্ম সদ্ধেতুর পরিচায়ক । এই 
পাঁচটি ধর্ম থাকিলেই হেতু সাধ্যবস্তর সাধক বা অনুমাপক হয়। অন্বয়- 

ব্যতিরেকী, কেবলান্য়ী ও কেবলব্যতিরেকী এই তিনপ্রকার হেতুর মধ্যে 
অন্বয্নব্যতিরেকী হেতুরই উক্ত পাঁচটি অনুমাপকতা প্রযোজক ধর্ম থাকে । 

যে হেতুতে উক্ত পঞ্চবিধ ধর্মের মধ্যে এক বা একাধিক ধর্মের অভাব থাকে 

সেই হেতু হেত্বাভাসের স্থল বলিয়া! পরিগণিত হয়। যে ধরাতে যে ধর্শের 
অনুমান কর] হয় বা ষে ধন্্ীতে যে ধর্ম অনুমিত হয়, সেই ধন্্াকে পক্ষ বলে 
এবং সেই ধর্ম সাধ্যবস্ত বলিয়া! কথিত হয়। “পর্ববতোবহিনমান্ধুমাৎ (ধৃমবন্বাং)” 
-_-এখানে হেতৃভূত ধূমে উক্ত পাঁচটি ধর্মই আছে । যেখানে সাধ্যের নিশ্চয়াত্মক 
জ্ঞান থাকে তাহাকে সপক্ষ বলে। হেতুভূত ধূম পর্ববতাদিপক্ষে বর্তমান করে 
বলিয়া ধূমে পক্ষসত্ব আছে। মহানসাদিতে সাধ্যত্বৃত বহিচর নিশ্য় আছে 
বলিয়া মহানসাদি সপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। হেতুভূত ধূম মহানসাদিতে 

বর্তমান করে বলিয়! ধুমে সপক্ষসত্ব আছে। যেখানে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় 
থাকে ত।হা! বিপক্ষ বলিয়! কথিত হয়। যেখন জলহুদাদিতে সাধ্যভূত বহি 

অভাব নিশ্চয় থাকায় জলহ্রদাদি বিপক্ষ বলিয়া গণ্য হয়। হেতুভৃত ধম 
জলত্দাদিতে অবিদ্যমান করায় ধুমে বিপক্ষাসত্ব আছে। “পক্ষভৃত পর্ববতাদিতে 
সাধ্যবহিন নাই” ইহা! বলবান্ কোন প্রমাণ দ্বার নিশ্চিত ন! হওয়ায় হেতুভৃত 

ধূম অবাধিত হইয়াছে অথব সাধ্যভূত বহি পক্ষপর্বতাদিতে আছে এই 
নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান কোন বলবৎ প্রমাণের দ্বার] বাধিত হয় না বলিয়। হেতুতৃত 
ধূমে অবাধিতত্ব আছে । যেখানে সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষে সাধ্যসাধনের জন্য 
হেতু প্রয়োগ করা হয়, সেখানে সেই হেতু বাধিত বলিয়। পরিগণিত হয়। 

২৩৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



যেখানে কোন হেতুর দ্বারা কোন সাধ্যের অনুমান করিতে যাইলে পর উক্ত- 

সাধ্যাভাবের অনুমানে আর একটি পৃথক্ হেতু উপস্থিত হয়, এবং বাদী ও 

প্রতিবাদী উভয়পক্ষের উভয় হেতুই তুল্যবলশালী বলিয়া কেহ কাহাকে বাধা 

প্রদানে সমর্থ হন না। সেখানে সাধ্য ও সাধ্যাভাব বিষয়ে একটি সংশয় 

উপস্থিত হয়, এই নিমিত্ত উক্ত উভয়হেতুই সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া কথিত হয়। 
সং-বিদ্যমানহেতুর প্রতিপক্ষ বিরোধী অন্য হেতু যাহার সেই হেতু সংগপ্রতিপক্ষ 

বলিয়া পরিগণিত হয় । বাদী তাহার সাধ্যবস্ত সাধনের জন্য যে হেতু প্রয়োর্গ 

করিয়াছেন, প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যাভাব সাধনের জন্য যদি অন্য কোন হেতু 

প্রয়োগ করেন, তাহ! হইলে উক্ত হেতুদ্য়ই পরস্পর পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়। 

এই কারণে উক্ত দুইটি হেতুই সংপ্রতিপক্ষ বলিয়! অভিহিত হয় । উক্ত দুইটি 

হেতুর মধ্যে কোন হেতুটিই স্ব-সাধ্য সাধন করিতে পারে ন৷ বলিয়] উহা্দিগকে 

সন্ধেতু বলিয়! গণ্য করা হয় না। পর্ববতে বহিসাধক ধুমহেতুর তুল্যবলশালী। 
প্রতিপক্ষ বা বিরোধী অন্য কোন হেতু ন৷ থাকায় হেতুভৃত ধূম অসংগপ্রতিপক্ষ 

বলিয়া কথিত হয়, সুতরাং এই ধৃমহেতুতে অসংপ্রতিপক্ত্ব আছে। এইভাবে 

হেতুভূত ধূমে অনুমাঁপকতা-প্রযোজক পক্ষসত্বাদি পীচটি ধর্ম বিদ্যমান থাকায় 
ধূমহেতুটি সাধ্যবস্ত-বহিতর সাধক হইয়াছে । এই পক্ষসত্বাদি পাঁচটি হেতুর 

ধর্ম যে হেতুতে থাকে, সেই হেতুকে অন্বয়ব্যতিরেকী বলা হয় । 
কেবলাম্বয়ীহেতুতে বিপক্ষাসত্ব থাকে না, অপর চারিটি ধর্ম থাকে । 

কেবলাম্বয়ি হেতুর দ্বার! যে সাধ্য সাধিত হয়, সেই সাধ্/ভূত বস্তু সর্ববত্র বিদ্যমান 
থাকায় সাধ্যাভাবের নিশ্চিত অধিকরণরূপ বিপক্ষই হয় না। স্বৃতরাং এখানে 

বিপক্ষাসত্বের কথাই উঠে না। “ঘটোইভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাং” এখানে প্রমেয়ত্ব- 
হেতুতে পক্ষসত্, সপক্ষসত্ব, অবাধিতত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষত্ব এই চারিটি ধর্ম 

বিদ্যমান করায় প্রময়েতহেতু সাধ্যভূতবস্ত অভিধেয়ত্বের সাধক হইয়্াছে। 

কেবন ব্যতিরেকিহ্েতুতভে দপক্ষসত্ব থাকে না, অন্য চারিটি ধর্ম থাকে। 

কেবলব্যতিরেকীহেতুর দ্বার] সাধ্যতৃত যে বস্ত সাধিত হয়, অনুমানের পূর্বে 
সেই সাধ্যের নিশ্চয় কোথাও থাকে না, অতএব সপক্ষ না থাকায় সপক্ষসত্বের 

কোন কথাই উঠে না। “পৃথিবী তদিতরভেদবান্গন্ধবন্বাং” এখানে তদিতর- 

ডেদসাধ্য, এখানে ঘটপটাদিরূপ পাধিববন্তমাত্রই পৃথিবীরূপপক্ষ শবের দ্বারা 

গৃহীত হইয়াছে । পৃথিবী হইতে ভিন্ন কোন স্থানেও তদিতরভেদাত্মক সাধ্যের 

নিশ্চয় না থাকায় সপক্ষ নাই। অতএব হেতুতৃত গন্ধবন্তে-সপক্ষসত্ব থাকে না। 

অনুমানখণ্ডম্ ... ২৩৭ 



'কেবল ব্যতিরেকী হেতুতে পক্ষসত্ব, বিপক্ষাসত্ব, অবাধিতত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষত 
এই চারিটি হেতুর ধর্ম বিদ্যমান থাকায় উক্ত হেতুসাধ্যের সাধক হয়। 

মহর্বি গৌতম বলেন-_উক্ত পক্ষসত্বাদি পাঁচপ্রকার হেতুর ধর্মের মধ্যে 
এক একটি ধর্মের অভাববশতঃই এক একটি হেত্বাভাস হইয়াছে । “হেতোঃ 

কেনাপি রূপেণ রহিতাঃ কৈশ্চিদন্থিতাঃ॥ হেত্বাভাসাঃ পঞ্চধাতে, গৌতমেন 
গ্রপঞ্চিতাঃ” ॥ এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিলেন হেত্বাভাস পাচপ্রকার-_. 

'অনৈকান্ত বা সব্যভিচার অথব] ব্যভিচারী, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, প্রতিপক্ষিত ও 

কালাত্যয়াপদিষ্ট বা বাধিত। হেতুবৎ আভাসন্তে অর্থাং ষে সকল হেতু 
উজ্জপঞ্চবিধ হেতুর ধর্্যুক্ত হয় নাই, কিন্তু সাদবশবশতঃ হেতুর মত প্রতীয়মান 

হয় সেই সকল হেতু হেত্বাভাস বলিয়! অভিহিত হয়, এবং উক্ত বৃযুৎপতি বা 

যোগার্থানুসারে হেত্বাভাস শবের দ্বার! দুষহেতু বোধিত হয়। দোষয়ুজ্ত 
হেতুই দুষউহেতু বলিয়া পরিগণিত হয়। “হেতোরাভাসাঃ” হেত্বাভাসাঃ এই 

ব্যুংপত্তি অনুসারে হেত্ব(ভাস শব দ্বারা হেতুর দোষ গৃহীত বা বোধিত হয় । 
হেতুর দোষও পঞ্চবিধ-_অনৈকান্তিকত্ব বা ব্যভিচার, বিরোধ, অসিদ্ধি, 

সংপ্রতিপক্ষ ও বাধ । হেতুর দোষ পঞ্চবিধ বলিয়। দৃষ্টহেতৃও পঞ্চবিধ। আবার 

কেহ কেহ বলেন--ছুষহেত পঞ্চবিধ বলিয়া! হেতুর আভাস অর্থাং দোষও 
পাচপ্রকার । হেতুরদোষ অনুমিতির প্রতিবন্ধক । আর হুষ্টহেতু দ্বার1 সাধ্যবস্ত 
সাধিত হয় না, অতএব ছুষ্হেতু সাধ্যের সাধক নহে ॥ ৭১ ॥ 

ইন্তুসঅন্লান্ ইতনাধাঘান্ নিমজব- অনন্কাল্ত হত্াহি। নজ্কহাআল্তু যলিনঘন্কতল 

্বানব্সা্ুলিলিতিহীছিত্ন লনলূ | ভিখারি ভ্যলিন্নাহাহি-লিনযকতনল স্বালজ্ঞান্তুনিলি- 

শ্রিতীঘিততান্ বী হীনা:। অনিন্বসন্কতত্ব ঘার্হানিহাচ্ত-নিনঅকতন্ম আ্ঘম্, বীল 

আগসনংসাত্ুলিনিনিতীনিতব5নি ল হালি: । লিঙ্গ ঘভ্তলীলন্বরলাততানিলি নিহাচ্তুহসা- 

সভিজুতবান্স ইত্তবীন্: । ল্য লন্বযমানরভ্যাচত-ঘাম্বাতানযতজলান ত্র হলি ঘহানহাক্তা 

অস্বিতাচঘূনংআমাঅক ন হযান্, লঙ্গ জন্তব মাহল্যাত্যজান্, মহা ছুলি লিহাজ্তব্আাগন্তিজ- 
₹লাহিলি ভাভ্যনূ। হচ্তাঘণঃ | আল্যা 'ছাঘহআানিত্হীন্বলানতী: | শ্রহদান রঙ্গ 
শন্ধযণালভ্যাত্য-নামাআনযত্মআালিলি ঘহামহান্চাতি অন্ভিম্মামঘূনত্ লানাম্বত্রমূ, 
লাহ্ত্তুনিি সলিঅন্ঘন্কনালন্, ত্র ল ত্তুচ্তু ছলি। হুত্স্ব ভ্বাচযানাতনহম্বলি- 

ইতঘাহিক হীন: অজততত্ব ইনী বীন ঈনাদি অম্বল্নতিনভ্যা: | এই তত বলিম্বযকল্ঈন 
স্বালভঘান্তুলিবিনিহীঘিত্র লন ছালাম । ব্ববূসলিঘ্ী লিহীঘিজ্যাত্তা হিকিলন 
শ্রধা। লন্ততস্ব ইনীষবানকনঘন্ষল্পীন। ন শ্বর্ন অন্বিলান্ ঘুনান্ হুয্াহী দধধী আঘলনহ্য 

২৩৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বাত্মানানহিঘযকতনান্তুলিনিত্রিতী ঘিআাহ খ্বানজদবচনল্ঘল লনভ্যাণি ঘ্রান 
শজলীতদি আাছিনত্ালিহিলি মান্যমূ। লগ ঘ্ানভ্য অমবল্থতআাকজ্ঘনান্। আল 

ভুসনিঘহিন ছলি জ্যাইআ লনুকক্ণলান্ লঙ্গ নাছিল হলি ভ্যলস্থাহালান্রাহিজ্যান্্ । 
অনুদিনিনিতীঘিস্ব লন্ত্মিলি-লৃক্ছহআাল্যতহ-লিবীছিততমূ, বীল ম্যজিম্বাহিতি 

নাত্যামি: | হীমহানত্ব ঘতীন্তুতিঘযকক লতীতঙকান্তুলিবী সবিঅল্ঘন্ধনূ, বলক্নী 
ত্যসিন্বাস্বোন ইংবল্লইআন্্ুমিততুন্ঘণী ব্নহ্বাল্রান্লাহ্থিতান্্ জ্মিন্বাংস্বানভনান্ত- 

মিলি নিবীঘিহনালানণি ল হািহিলি ভধীন:। হাহ্হা-আআধ্য-নহা-ইলী ঘানল্বী হীন", 
লালহ্ল্যাল্যত্ লগ ইহআামাততরমূ। দস্বংঅন্কখনল্ত্ অনুঅহমত্রখভাজিসাহীতা । হৃত্ব 

ব্বাঘাংআোহাল্যননত্মূ অলক্কাল্তিঙ্কত্রম্ ॥৩২॥ 

পক্ষসত্্, সপক্ষসত্ত্, বিপক্ষাসত্ব, অবাধিতত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষত্ব এই পাঁচটি 

ধর্ম যে হেতুতে বর্তমান করে, সেই হেতুপদার্থটি সদ্ধেতু বলিয়া পরিগণিত 

হয়। এই সদ্বেতুই সাধ্যের সাধক বা অনুমাপক হয় । এই পাঁচটি ধর্মবিশিষ 
সন্ধেতু অন্বপ্পব্যতিরেকী। কেবলান্বয়ী-হেতু চারিটি ধর্মবিশিষ্ট হইলে সন্ধেতু- 
বলিয়! গণ্য হয় এবং কেবল ব্যতিরেকীহেতুও চারিটি ধর্মবিশিষ্ট হইয়। সন্ধেতু- 

ব্ূপে স্বীকৃত হয়। যেহেতুতে যেযেধর্ম থাকিলে সদ্ধেতু বলিয়! গণ্য হয়, 

সেই সকল ধর্মের মধ্যে কোন একটি ব1 একাধিক ধন্মের অভাব যে হেতুতে 

পরিলক্ষিত হয়, তাহ! হইলে সেইহেতু হেত্বাভাস বলিয়া! কথিত হয়। হেত্বাভাস 

শব্দের সামান্তার্থ হইল অসদ্ধেতু। পক্ষসত্বের অভাব থাকিলে সেই অসদ্ধেতুকে 
অসিদ্ধ বল হয় । সপক্ষসত্বের অভাব থাকিলে সেই অদ্ধেতু বিরুদ্ধহেতু বলিয়। 

অভিহিত হয়। বিপক্ষাসত্বের অভাবে অনৈকান্তিক বা সব্যভিচার বা 

ব্যভিচারী-অসদ্বেতু বলিয়া পরিগণিত হয়। অসংপ্রতিপক্ষত্বের অভাবে 

সংগ্রতিপক্ষ এবং অবাধিতত্বের অভাবে অসছ্ধেতু বাধিত নামক হেত্বাভাসরূপে 
পরিচিত হয়। অনুমানে সাধ্যবস্ত সাধনের জন্য যেমন স্ধেতুর প্রয়োজন হয়, 

সেইরূপ অসদ্ধেতুর পরিত্যাগেরও প্রয়োজন হয়। যদি প্রতিবাদী অসদ্ধেতু 
প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে উক্ত অসদ্ধেতুর অপকর্ষ উদঘাটন বা প্রকাশ করা 
প্রকার হয়, এইজন্য সক্ষেতুর স্বরূপ জ্ঞান জানিবার যেমন প্রয়োজন আছে, 

সেইরূপ অসদ্ধেতুর শ্বরূপ জ্ঞানও বুবিবার প্রয়োজন আছে । সুতরাং ন্যায়শাস্ত্ 

পাঠার্থা ব্যকির সন্ধেতু ও অসদ্ধেতু এই উভয়বিধ হেতুর সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা 
একান্তই প্রয়োজন করে । 

এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ ব্যাপ্তি লক্ষণ প্রকরণে সদ্বেতুবিষয়ক কথা বলিয়া 

অনুমানখণ্ডম্ ২৩৯ 



সম্প্রতি অসদ্ধেতু নিরপণ করিতেছেন বা অসদ্ধেতুবিষয়ক বিবরণ দিতেছেন ॥ 

গ্রন্থকার মৃলগ্রস্থে সদ্বেতুর ও অদ্ধেতুর কোন লক্ষণ বা স্বরূপের কথা বলেন 
নাই। হেত্ব(ভাস শবের দুইটি অর্থ পরিলক্ষিত হয়। আভাসন্তে ইতি 

আভাসাঃ, হেতোঃ আভাসাঃ হেত্বাভাসাঃ এই ব্যুৎপতি অনুসারে হেত্বাভাস- 

শবের অর্থ_-হেতুর দোষ বোধিত হয়। এখানে হেত্বাভাস শব্দটি হেতুর 
দোষ বোধক হইয়াছে । হেতুর দোষ পচটি-_ব্যভিচার, বিরোধ, সংপ্রতিপক্ষ, 

অসিদ্ধি ও বাধ। হেতুবদ আভাসন্তে যে তে হেত্বাভাসাঃ এই বুযুংপত্তি 
অনুসারে যে সকলহেতু, হেতুর মত প্রতীয়মান হয়, কিন্ত বস্ততঃ উহার। উক্ত 

পঞ্চবিধ হেতুধন্ম বিশিষ্ট হয় নাই, সেই সকল হেতু দুষ্টহেতু বলিয্না অভিহিত 
বা স্বীকৃত হয়। এখানে হেত্বাভাস শব্দটি দুষ্ঁহেতুবোধক । দোষযুক্তহেতুই 

হুষহেতু বপসিয়। কথিত হয়। যেখানে যেরূপ অর্থ গৃহীত হইবে, সেইস্থানে 

তদনূসারে হেত্বাভাসসমূহের নাম কথিত হইবে। বিশ্বনাথ দুষ্টহেতুবোধক 
হেত্বাভাস শব গ্রহণ করিয়। কারিকাতে হেত্বাভাসগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছেন 

--অনৈকান্ত বা সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, প্রতিপক্ষিত ব1 সংপ্রতিপক্ষিত ও 
কালাত্যয়াপদিষ্ট বা বাধিত। 

হেতুর প্রসঙ্গক্রমে হেত্বাভাসসমূহের অর্থাৎ দুষ্টহ্তুগুলির বিভাগ ব! প্রকার- 
ভেদ দেখাইতেছেন--“অনৈকাভ” ইত্যাদি কারিকাস্থ-গ্রন্থদ্বারা। এখন 
গ্রন্থকার সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে হেত্বাভাস অর্থাং হেতুর দোষের লক্ষণ বলিতেছেন 
-_“তল্সক্ষণত্ত” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। যদ্বিষয়কজ্ঞান অর্থাং ব্যভিচার, বিরোধ, 

সংপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধবিষয়কজ্ঞান অনুমিত্যাত্ক জ্ঞানের বিরোধী ব1 

প্রতিবন্ধক হয়, সেই ব্যভিচারাদিবিষয়ই হেত্বাভাসম্হেত্বর দোষ বলিয়া 

অভিহিত হয়। হেতুর দোষবিষয়কজ্ঞান পাঠা্ধা বুঝিতে পারিলে তদ্দ্বারাই 
দুষহেতুবিষয়কজ্ঞান সহজেই বুঝিতে পারিবেম এই আশয় লইয়াই বিশ্বনাথ 
ছুউহেতুর লক্ষণ না বলিয়! হেতুদোষের লক্ষণ বলিলেন। অনুমিতির 

প্রতিবন্ধকীভূত ব্যভিচারাদি যথার্থজ্ঞানের বিষয়ই হেত্বাভাস অর্থাং হেতুদোষের 
লক্ষণ। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--ব্যভিচারাদিবিষয়কত্বরূপে যে সকল 

ব্যভিচারাদিবিষয়কজ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, সেই ব্যভিচারাদিসমুহ 

হেতুরদোষ বলিয়! কথিত হয়। 
অনুমিতি ও তংকরণের প্রতি ব্যভিচারাদিজ্ঞানের যন্ত্রপাবচ্ছিম্নবিষয়কত্বা- 

বচ্ছিন্নপ্রতিবন্ধকত। তক্রপবত্ধই হেত্বাভাসত্ব ইহাই যদ্বিষয়কত্ব শকের পারি- 

২৪০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কার্িকাবলী 



ভাষিক অর্থ বিবক্ষিত | অতএব পর্বত বহিমান্ ইত্যাদি সন্ধেতুকানৃমিতিস্থলে 

বহন্ভাববান্ পর্ববত ইত্যাকারক বাঁধভ্রম উক্ত অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইলেও 
উক্ত ভ্রমাত্মক বাধে তাদ্বশ প্রতিবন্ধকতা না থাকায় বহ্ত্যভাববৎপর্ববতে 

অতিব্যাপ্তি হইল ন1। যেহেতু বহৃত্যভাববংপর্ববত ইত্যাকারক জ্ঞানের বহ্্যভাব- 
বপর্ববতত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিবন্ধকত্বা প্রসিদ্ধিহেত উক্ত ভ্রমাত্মকবাধ হেতাভাস বলিয়! 

স্বীকৃত হইল না। সৃতরাং উক্ত অতিব্যাপ্তি নিরাস হইল | পর্ববত বহ্য্যভাববান্ 
বা বহ্যভাববৎপর্ববত ইহা! ভ্রমাত্মকজ্ঞানের বিষয়, এবং যথার্থজ্ঞানের বিষয় নহে। 

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন- অনৃমিতি-তংকরণা স্তরের প্রতি যদ্রপাবচ্ছিন্ন- 

বিষয়কত্বাবচ্ছিন্ন-ব্যভিচারাদিজ্ঞাননিষ্ঠ-গ্রতিবন্ধকতা তদ্রপবত্থুই হেতৃভাসতব । 

প্রতিবন্ধক শব্দের অর্থ হইল-_কারণীভূতাভাবীয় প্রতিযোগী । অনুমিতি- 

কারণীভূতাভাবীয়প্রতিযোগীরূপ ষে অনুমিতির প্রতিবন্ধকীতুত-যথার্থজ্ঞ(ন সেই 
যথার্থজ্ঞানের বিষয়ই-হেত্বাভাস -হেতুরদোষ ইহাই হেত্বাভাসের সামান্য 

লক্ষণ। পাঁচটি হেত্বাভাসই এই হেত্বাভাসের সামান্যলক্ষণের লক্ষ্যস্থল। 

অনুমিতিশব্দদ্বারা অনুমিতি, অনুমিতির কারণ পরামর্শও অনুমিতির করণ 

ব্যাপ্তিজ্ঞান গৃহীত বা বিবক্ষিত। যেমন ব্যভিচারজ্ঞান অনুমিতির করণ- 

ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকবশতঃ অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া ব্যভিচার 

হেত্বাভাস বলিয়া! কথিত হয়, সেইূপ বিরোধ ও অসিদ্ধি-অনুমিতিকারণের 

প্রতিবন্ধক দ্বারা অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া উহার] হেত্বাভাস বলিয়। 

গণ্য হয়। সংপ্রতিপক্ষ ও বাধের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই অনুমিতির প্রতিবন্ধক 

হয়। প্রতিবন্ধকের অভাব সর্বত্রই কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব 

সংপ্রতিপক্ষ।দি-নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানাভাঁব অনুমিতির কারণ হয়, এবং উক্ত" 

অভাবের প্রতিযোগী সংপ্রতিপক্ষাদির যথার্থজ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, 

উক্ত যথার্থজ্ঞানেরবিষয়ত্ব সংপ্রতিপক্ষাদিতে থাকে বলিয়। উক্ত হেত্বাভাস 

লক্ষণসঙ্গতি হইল । কিন্তু ব্যভিচারজ্ঞান, বিরোধজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির 
সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রতিবন্ধক না হইলেও ব্যপ্তিজ্ঞানের ও পরামর্শজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 

হয় বলিয়। অনুমিতিরও প্রতিবন্ধক হয় । 

ধাহারা সতপ্রতিপক্ষকে অনিত্যদোষ বলিয় স্বীকার করেন, তাহারা 

আশঙ্কা করিতেছেন-_-“ন চ” ইত্যাদি গ্রন্থের ছার] । যদি বল বহিব্যাপ্য- 
ধুমবান্ পর্ববত ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান কালে বহ্যভাবব্যাপ্য-পাষাপময়ত্ববান্ 

পর্ববত ইত্যাকারক পরামর্শাত্মবকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে বহিনব্যাপ্যধূমহেতুর সংপ্রতি- 

অনুমানখণ্ডম্ ২৪১ 
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পক্ষত্বরূপহেত্বাভাসত্বানপপত্তি হয়, কারণ সেখানে পাষাণময়ত্বে বহন্ভাব- 

ব্যাপ্যত্বের অভাব থাকায় বহ্ন্যভাবব্যাপ্য-পাষাণময্নত্ব এতাদৃশজ্ঞানের অপ্রসিদ্ধি 

হেতু বহ/ভাবব্যাপ্যবান্পক্ষ এই বিশিইউজ্ঞান অর্থাং বহৃত্যভাবব্যাপ্যপাষাণময় ত্ব- 
বিশিষ্ট পক্ষ-_পর্ববত ইত্যাকারক বিশিষ্ট বুদ্ধি অপ্রসিদ্ধ হয়। এরূপ বলিতে 

পার না। কারণ ইছা ইঞ্টাপত্তি অর্থাং সদ্ধেতুর হেত্বাভাসত্ব নব্যনৈয়ায়িকগণ 
স্বীকার করেন না। তাহার! বলেন উক্তস্থলে সদ্ধেতৃধূমের হেত্বাভাসত্ব নাই, 

প্রতিপক্ষ পরামর্শাতআ্কজ্ঞান যাবংক্ষণ ভ্রমাত্মকজ্ৰন বলিয়া! বিবেচিত না হইবে, 

তাবংক্ষণ পর্য্যস্তই পর্ববত বহিমান্ এইরূপ অনুমিতি উৎপন্ন হইবে না। ইহাই 
ফলশ্রুতি। অন্যথা অর্থাং বিশিষ্ট জ্ঞানের অপ্রসিদ্ধিকালে প্রতিবন্ধকীভূত 
ভ্রমাত্মকজ্ঞানের বিষয় হেত্বাভাস বলিয়! স্বীকৃত হইলে পক্ষে সাধ্যাভাবের 

ভ্রমাত্মকজ্ঞানকালে সদ্ধেতুতেও হেত্বাভাসত্বের আপতিহেতু বাধরূপহেত্বাভাস 

অনিত্যদোষের বিষয় হইয়া উঠে। অথচ উভয় মতেই বাধরূপহেত্বাভাস 

নিত্যদোষ বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে । অতএব বহ্িব্যাপ্যধুমবান্ পর্ববত এবূপ 
পরামর্শজ্ঞানকালে বহ্ঢ্যভাবব্যাপ্য-পাঁষাণময়ত্ববান্ পর্বত এরূপ পরামর্শজ্ঞান 

উৎপন্ন হইলে বহিনব্যাপ্যধূমহেতু সংগ্রতিপক্ষরূপ হেত্বাভাস বলিয়৷ গণ্য হইবে 

না। ভ্রমাত্মকজ্ঞানবশতঃ অনুমিতিজ্ঞানের প্রতিরোধ ব! প্রতিবন্ধক হয় মাত্র, 
কিন্ত হেতু দোষয়ুক্ত নহে। ইথঞ্চ অর্থাং যদৃশবিশিষ্ট বিষয়ক জ্ঞান অনুমিতির 

প্রতিবন্ধক হইবে, তাদশবিশিষ্ট বস্ত দোষয়ুক্ত হইবে এইরূপ বলিলে বা স্বীকার 
করিলে শ্হুদো বহিমান্ ঘটত্বাং” এই অনুমানে ব্যঙিচারস্থলে বহৃ্যভাববদ্- 

বৃত্তিত্ববিশিষ্বঘটত্বরূপ-ব্যভিচার দোষ, তাদশ দোষবত্ব হেতুতৃতঘটত্বে যে 

কোন সন্বদ্ধে অর্থাং এখানে তাদাত্ম্যসন্বন্ধে থাকে । বহযধিকরণবৃতিত্বাভাব- 

বিশিষ্টঘটত্বরূপ বিরোধ দোষ, তাদ্বশদোষবত্ব হেতুভূত ঘটত্বে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে 
থাকে । ঘটত্বাভাববিশিষ্টহ্রুদরূপঅসিদ্ধি দোষ, তাদশ-দোষবত্ব হেতুতূত ঘটত্বে 
একজ্ঞানবিষয়ত্ব সম্বন্ধে থাকে । বহন্ভাবব্যাপ্যবদৃহ্দরূপ সতপ্রতিপক্ষ দোষ, 

তাদ্বশদোষবত্ব “সাধ্যাভাবব্যাপ্যহেতু”ঞরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্ব সম্বন্ধে হেতুভৃতঘটত্বে 
থাকে এবং বহ্ন্যভাববদূত্রদরূপবাধ দোষ, তাদৃশদোষবত্ব সাধ্যাভাববান্ পক্ষো- 

হেতুশ্চ এইরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্বসন্বন্ধে হেতুভূতঘটত্বে থাকে । এই দোষযুক্ত হেতু 

দুষ্টহেতু বলিয়া অভিহিত হয় । ইহাই নব্যনৈয়ায়িকগণের অভিমত | 
কিন্তু প্রাচীনগণ বলেন-_ব্যভিচারাদিদেশষবিষয়কজ্ঞান অনুমিতির প্রতি- 

বন্ধক হয়, সেই ব্যভিচারাদি-দোষবত্ব হেত্বাভাসত্ব অর্থাৎ সেই দোষযুক্ত হেতুই 

২৪২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ভুষহেতু বলিয়া! গণ্য হয়। সংগ্রতিপক্ষস্থলে অনুমিতির বিরোধিব্যাপ্তিজ্ঞান ও 
বিরোধিপরামর্শজ্ঞানাদি দোষ, সেই বিরোধিব্যাপ্তিজ্ঞানাদিমত্্ব হেতুভে“সাধ্যাভাব 
ব্যাপ্যহেতৃ” এরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্বসঙ্বন্ধে থাকে । যদি বল উক্তদোষবিশিষ্ট- 

হেতবকে দুষ্টহেতুরূপে স্বীকার করিলে বহিমান্ ধূমাং ইত্যাদি সন্ধেতুস্থলে 
বহগ্যভাববান্ পর্ববত ইত্যাকারক বাধভ্রমজ্ঞান সাধ্যাভাববিষয় কত্বরূপে অনৃমিতির 

প্রতিবন্ধক বলিয়৷ সাধ্যাভাববান্পক্ষোহেতুশ্চ এরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্বসন্বন্ধে 

সাধ্যাভাববত্ব ও হেতুভৃতধূমে থাকায় সন্ধেতুধূমের বাধিত্বাপত্তি। এরূপ বলিতে 
পার না! । কারণ বাধভ্রমকালীন ধূমাদিসদ্ধেতুতে একজ্ঞানবিষয়ত্বের সম্বন্ধত্বকল্পন। 
করিতে পার] যায় না। যেহেতু “অয়ংধূমহেতুর্বাধিতঃ” ইত্যাকারক ব্যবহার 
পরিলক্ষিত হয় না। আর তাদৃশ ব্যবহারই একজ্ঞানবিষয়ত্বরূপসন্থদ্ধকজপনার 

প্রতি কারণ, কারণাভাবে কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না । এখানে-_-প্রতিপক্ষ 

বা বিরোধী পরামর্শজ্ঞানকালে ধৃমাদি সদ্ধেতুতে সংপ্রতিপক্ষিত অর্থাং এই ধুম- 

হেতুতে অসংপ্রতিপক্ষত্বের অভাব আছে এইরূপ ব্যবহার পরিলক্ষিত হওয়ায় 

একজ্ঞানবিষয়ত্বের সন্বন্ধত্ কল্পিত বা স্বীকৃত হয়। ত্রমাত্মকবাধজ্ঞানকালে ধৃমার্দি 
সন্ধেতুতে “অয়ংহেতুর্বাধিতঃ” এরূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না, বরঞ্চ অয়ং হেতু নন 
বাধিত, কিন্তু পুরুষব্যক্তি ভ্রান্ত এইরূপ ব্যবহারই পরিদৃষ্ট হয় । এই কথা বলেন। 

অনুমিতিবিরোধী শবের অর্থ--অনুমিতি ও অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান 
এই দুইটির মধ্যে ষে কোন একটি প্রতিবন্ধকীভূত ব্যভিচারাদিবিষয় কঙ্ঞান, 
তাদশজ্ঞানের বিষয় ব্যভিচারাদি হইল হেতুর দোষ, সেই দোষযুক্তহেতুই 

দুষটহেতু বলিয়া কথিত। অতএব বহিমান্ অয়ং এই অনুমিতির প্রতি পর্ববতো- 
বহ্যভাববান্ ইত্যাকারক বাধজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইলেও এবং সাধ্যাভাববদৃ- 

বৃত্তিরপ ব্যভিচারজ্ঞান উক্তানুমিতির প্রতিবন্ধক না হইলেও ব্যাপ্তিজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধক হওয়ায় ব্যভিচারে হেত্বাভাসলক্ষণের অব্যাপ্তি হইল না। 

ব্যভিচারাদিদোষজ্ঞান যে হেতুবিষয়ক হুইবে, তল্লিঙ্গকানমিতির প্রতি উক্ত. 
হেতুবিষয়কব্যভিচারাদিদোষজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়; কিন্ত অন্যলিঙ্গকানুমিতির 
প্রতিবন্ধক হয় না। স্বতরাং এক হেতুবিষয়ক ব্যভিচারজ্ঞানকালে অগ্ুলিঙ্গকানু- 

মিতি উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত ব্যভিচারবিষয়কজ্ঞান অন্যলিঙলকানুমিতির ব। তাহার 

করণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক না! হইলেও হেত্বাভাসলক্ষণে বা ব্যভিচারে 
অব্যাপ্তি হয় না। কারণ যে হেতৃতে ৰা লিঙ্গে ব্যভিচারজ্ঞান গৃহীত হইবে, 
তল্লিঙ্গকানৃমিতির প্রতি উক্তব্যভিচারজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং এখানে 

অনুমানখণ্ডম্ ২6৩ 



প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাবের কোনরূপ অসঙ্গতি বা অনুপপত্ি পরিলক্ষিত হয় 

না। ব্যভিচারজ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুমিতির প্রতিবন্ধক ন1! হইলেও ব্যাপ্তি- 
জ্ঞানের প্রতিবন্ধকহেতু পরম্পরাসম্বন্ধে অর্থাং ব্যাপ্তিজ্ঞানকে দ্বার করিয়া 

অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। এইজন্য অনুমিতিবিরোধীশব্দের অনৃমিতি--তাহার 
করপব্যাপ্তিজ্ঞান এতদণ্যতরের প্রতিবন্ধক এইরূপ অর্থই পুর্বে বিবক্ষিত হইয়াছে। 

ইহাই সংক্ষিপ্ত সংবাদ | যে পক্ষে যে সাধ্যের যে হেতুতে যতগুলি ব্যভিচারাদি 

দোষ সম্ভব হয়, সেখানে সেই সকল দোষই ভিন্ন ভিন্ন হেত্বাভাস। যেখানে 

পাঁচটি হেত্বাভাস সম্ভব হইবে, সেইস্থান লক্ষ্য করিয়াই হেত্বাভাসের পঞ্চত্সংখ্য 

কথিত হইয়াছে । মূলে হেত্বাভাসের পঞ্চত্বকথন সম্ভবাভিপ্রায়ে, নতুবা দুষট- 
হেতুস্থলমাত্রেই পঞ্চবিধ হেত্বাভাস থাকিবে বা থাকিতে হইবে এরূপ কোন 

ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। যেস্থানে সম্ভব হইবে সেইস্থানেই পঞ্চবিধ হেত্বাভাস 

হইবে। যেমন--কাঞ্চনময় হ্রদে! বহিনমান্ জলত্বাৎ, বামুর্গন্ধবান্ স্বেহাং ও 

ত্ুদে! বহিনমান্ ঘটত্বাং এই সকল স্থানে পাঁচটি হেত্বাভাসই পরিলক্ষিত হয় । 

* গ্রন্থকার এখন প্রত্যেকটি হেত্বাভাসের স্বরূপ বা পরিচয় বলিতেছেন । 
কারিকাতে হেত্বাভাস শবের দ্বার। দুষ্টহেতু গৃহীত হইয়াছে এখন তাহার ভেদ 
প্রদণিত হইতেছে। প্রথমে অনৈকান্তিক বা সব্যভিচাঁর হেত্বাভাস উল্লিখিত 

হইয়াছে । সব্যভিচার-_ব্যভিচারদে1ষবিশিষীহেতু । অনৈকান্তিকই সব্যভিচার । 
সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সতপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ ও বাধিত এই পাঁচটি হেত্বাভাস 

অর্থাং দুষ্টহেতু । ব্যভিচার, বিরোধ, সংগ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধ এই পাঁচটি 
হেতুর দোষ । 

প্রাচীনগণ দুষ্টহেতুকে-_সব্যভিচারকে অনৈকাত্তিক শব্দের দ্বারা, সং- 
প্রতিপক্ষকে প্রকরণসম শব্দের দ্বারা, অসিদ্ধকে সাধ্যসম শবের দ্বারা এবং 

বাধিতকে কালাত্যয়াপদিষ্ট বা কালাতীত শব্দের ছারা বুঝাইয়াছেন। 
ব্যভিচারের সহিত বর্ভমান সব্যভিচার। ব্যভিচারবিশিহেতুই সব্যভিচার । 

অনৈকান্তিকই সব্যভিচার। ষে হেতুটি এঁকাস্তিক নহে, একটি পক্ষে নিশ্চিত 

নহে, কখন সাধ্যের অধিকরণে কখন বা সাধ্যাভাবের অধিকরণে থাকে । 

অর্থাৎ যে হেতুটি সপক্ষেও থাকে বিপক্ষেও থাকে সেই হেতবকেই অনৈকান্তিক 
বলে। সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারী--এই তিনটির অন্ততম অনৈকাস্তিক 
--সব্যভিচার হেত্বাভাস। অতএব অনৈকান্তিক ভিনপ্রকার--সাধারণ 
অনৈকান্তিক, অসাধারণ অনৈকান্তিক, অনুপসংহারী অনৈকান্তিক ॥ ৭১। 

২৪৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



জানব: আলাংগআভু জসাব সাানাংতীওনহ:। 

বখনাচনৃঘকতাবী ঙ্গিলাওলক্ষাল্তিন্দী মনন ।।৩২।। 
নব্যনৈয়ায্সিক মতে অনৈকাস্তিক হেত্বাভাসের স্বরূপ বা পরিচয় দিতেছেন। 

অনেক- পরম্পর বিরুদ্ধ একাধিক, অন্তঃ--ধর্শ ইতি অনেকান্ত। অনেকাস্ত, 

অনৈকান্ত ও অনৈকান্তিক ইহারা একার্থক শব্দ । অনৈকান্তিকের অপর নাম 

সব্যভিচার, ব্যভিচারের সহিত বর্তমান সব্যভিচার। ব্যভিচার বলিতে কোন 

নিয়মবিশেষ না থাকা। যে পদার্থ সাধ্য বা সাধ্যাভাবের কোন একটি 

পক্ষে নিয়মবদ্ধ হইয়া! থাকে, তাহাকে এঁকাস্তিক বলে। এঁকাস্তিকের বিপরীত 

পদার্থকে অনৈকাস্তিক বলে। এঁকাস্তিক পদার্থ হইল অব্যভিচার, অতএব 

সব্যভিচার পদার্থই হইল অনৈকাস্তিক। সাধ্য ও সাধ্যাভাবের কোন একটি 

পক্ষে যাহার অন্তঃ__নিয়মবদ্ধ নাই তাহাই অনৈকান্তিক অর্থাং ষে হেতুটি 

কোন সময়ে সাধ্যাধিকরণে থাকে কখন বা সাধ্যাভাবাধিকরণে থাকে অর্থাং 

যে হেতুটি সপক্ষেও থাকে, আবার বিপক্ষেও থাকে, সেই হেতু অনৈকান্তিক 
হেত্বাভাস বলিয়া অভিহিত হয়। এই অনৈকান্তিক তিনপ্রকার-_-সাঁধারণ 

অনৈকাস্তিক, অসাধারণ অনৈকাস্তিক ও অনুপসংহারী অনৈকাস্তিক । 
সাধ্যাভাববদ্বৃত্তি সাধারণ অনৈকান্তিক। সাধ্যাভাবের অধিকরণে যদি হেতু 

বৃত্তি করে, তাহা হইলে সাধারণ অনৈকাত্তিক হয় । যে হেতুটি পক্ষে, সপক্ষে 

এবং বিপক্ষেও থাকে সেই হেতু সাধারণ অনৈকান্তিক বলিয়! গণ্য হয়। 
হেতুটি নিয়মিতভাবে সাধ্যসহচর ও সাধ্যাভাবমহচর হয় বলিয়া! উহাকে 
সাধারণ এই আখ্য। দেওয়। হইয়াছে । 

ভাঘাহজ: আাগ্যতহ্ল্যন্থজি: । বল ন্ব ভ্যামিয়াল-সতিনল্ন: কির । অনাধাহতা: 

ঘাঘাবনানাঘিক্ষহণী ইত: ॥ বল অআত্মঝানালাঘিল্ফহচযস্সন্থ: সলিনত্যবী। জন্ঠীন্ত 

অনহাগ্থজিংঝামাহঘো: | অঘহাহন্ন লিহিত্বলভাঘ্ননালু,। ছততরত্ হাজ্বীগলিত্সঃ হাভ্্ত্রাহি- 

ব্আান্থী যন্া দহ্ধী ভাধ্মনিহন্ঘ্ববা লাভ্বাঘাহঘ্ঘ, লক্গ ইলীনিহযাহিলি অহুন্লি। 
অন্ত্রযতন্াধী ন্ব অব্মল্তাশান্বাসনিঘীবি-জ্াধ্ন্কাহি: । অদন ঘলিইন্ক-ন্যামিষ্ান- 

সলিনন্ন: ক্ষিষব । শরিহভ্ুভত্র বা্যন্যাঘক্ধীমূলামাত্র-সলিযীত্ী। অয আগ্ঘাশাল- 

সন্থ-ভালমীহনিন দলিঅন্মক: | অন্সনিঘধী গত সলিন্ত: আচ্সালাল-ভা ঘন্ক:) জঙ্গত্ত 

ইন্তক্ষে বৈলিঘ্বিহীন: ৷ জা্ঘামাত-ম্বাঘজ্ক হেষত্ু: আনঘতাঘক্ষবিনীনল্যজ্ল হ্সহান্তি- 

লিহীনীদত্খানচ্ছততাহ্ম লিহীন্ব: । অন্ুসলিঘহা: ঘ্বাযালানজ্যা্যলানূ, ঘহা:ঃ | আমৃষ্থীলা- 

অনুমানখণগুম্ ২৪৫ 



গানাধ্যক-ভ্রা্ঘজ্যাঘততবীদভি্রলি -ককার্জীনাওলুক্ধীলাসালাত্যক -লহৃধাত-ভযাঘনবংনীঘ- 

জ্খিলি-নিনযব্রপ্রতল্ণ । অন ঘ্ব নহভ্ঘহাআান-ভঘান্যেত্লা-স্ালান দংজনহান্তুলিলি- 

সলিনল্ন: দতদূ। অঙ্গ ঈমিন্_-অখা ঘতামান-ল্যাত্যলল্লাম্বানি5দি ঘতত্থগ্ত-ঘীনী 
অলি ঘতুলভাক্বাল আহবী। খা ঘ্ঘ হজ্জ অতি দীলততানলাপ্র-জ্যাত্য-হাজ্জ্তঅনতাহার 

জলি দিলাব্হীন দাঁহান্ত্র হলি শীতঅথিবী, ঘূর্থ জীনিন্রয-ভ্যাচ-্হালিওদি জ্ীতিজযত্স 
সতহাহন: অহাযী অনলি, খা অনুসলিঘহাখন্ত অহাবকনান্ুমিলিশনতহীন। বঙ্গ 

নন্দী ভ্যাতেত্হার্ন, ললাঘিকনলঘা ভ্রিলীযকীতি-লানসলিন্ঘান্গ অহা: | দতব্রন্টন 

স্বাণিক্বনভ-বদনভান: ঢল ছলি নহুন্লি। লজ । লহ্শাতভ্যালপ্াহানি লি 

হননীর-নালনিহীম্ব-হাভ্হলীঘা ইবন্তুহ্খাত্ জীক্িন্বলসিতনাঁজলঘ-হীমলিহীন্া অল্ঘ-হাল- 
লাল বত সবিনল্পরক্কলা, ভাঘলান; ল নৃঘলীলশাননিহীন হাল্ছুতী্ ন্ব দুখ, 

সলিনল্্ন্জলা, বীহলান। লখা ন্ম সলিনল্তন্ক-ঘংলান্ কখনন্তরনিলি: ? ল স্থি ভীক্তিক- 

অলিন্ম্মভ্খবী সব্মহানিল অন্দলিনহাভখক্ অধীআান্ষাহান্তুলিলিঃ দানাতিনী, ধলানুলিলি- 

সিল্লতননাদি লিহীমর্গীঘদূ। যঙ্ ন্ন জীবিভ্রঘতঘাত্যতভা-হ্বাল, ললীমঘন্গাসালাধ্য- 

হ্বানানু ভ্রহাযী লাল্যখা, অমূর্বীলাসালাধ্যঙ্ষ্খাীত নিহীলিহ্ানহ্য সলিনন্ঘত্রাহিলি । 

অধিভ্রিঘ্ত আগযাবিক্তযাযল্যনলতমূ। আগববিজি: অহী ঘহাতানন্ষহ্নহসালান: | 

হস ন্দ ক্কাত্বলদঘ ঘত্ত্রলী লহ্ধিনানূ ছলি আব, লস দত্তলী লক্কাস্বললয ছলিহ্বান 

লিহালান কাত্বনলন ঘত্ণবি ণহামহা-সলিনব্ৰ: ক্ক্তমূ। হত্রজণানিজিজন্তু ঘত্বী ্ যাত্যলেলি- 
মলহসালান: । লগ নব ভহীল্ম গুদাহিত্ান্থী দধ্ী ভ্যাচবালিমলঙ্ৰ ইীহত্লান স্বাতী 
দৃহী ভাছ্জ্যাত্মইন্তুললাহাল-হঘহ্র ঘহামহার সলিঅল্ঘ: মূ । বাযাসবিজ্্যাহ্যত্ত্ত 
আচমতআাজিজিনীড্লমু'লা: | ভান আাত্যনাতনউহ্ক্কতানান্ঘ: জাঘাসজিভি: । ঘৃনিজু- 

স্বাদ জাবী জ্কাত্বলনসন্ন্তিনানিত্যাহী ঘাধ্যলান্রহুষহকলিহাচ্ত-আাধ্যনহানহা-সলিজল্ত: 
ফরম । হ্ন ইবী ইন্তুনারকুষটব্ন্ধাান: ঘাজলাদবিজি: | যথা কাস্বললয গুলাহিজ্ঞান্থী। 
অঙ্গ ইন্তনানন্ঠহ্ম্ক্ি হাজ্ভ-ইন্ালালানান্ লজীন্তক্ষত্ামিষ্লানাইহমান: দতদূ । ঘন 
নষ্থিদান্ লীঘঘুমাহিআাহী যুহলযঘা নীভগৃদহস ইন্তনাননভষ্টহ্কতনঘি ভ্যাত্যাভিজ্তি- 
হিরন অহ্ন্নি। মহন্ত নহ্ধী ভাক্যানাত্রাহি:। হল তত অন্ুনিলিসলিজন্: মূ । 

বভমিনক্ক-ন্রহৃমাননিহন্থঘী ভীক্কিক্রতট্কমাজন্-হীমবিহীমাজল্ম-মন্রমিদিক-বজুঞ্জানলাল 

ন্বিবীঘ্থীলি। ল তু ঝহাযঘাঘা্ণ দর্ী ভাধ্-অভুস্জত-হ্বাননন্তলিবিকাংণ লহ 

নিহীমিলযা ক্ঘ আম-জনুসলিঘহামীহ্তবালাঘমিলি স্ুজম্ ) অগিজুবাচযক্ধা্তুমি- 
নাঘবীঃ, ভ্াহ্যর্থহাযাহিক দিলাদি অন্ত্রনিত্তুহ্দণীহন্্। হৃর্থ জাধ্যানাজস্বানি সদািহ্বালদদি 
ন সলিষল্মক্ষমূ, নানালালাহ খীহতাঙ্ম । ভাল্যথা ঘনুসজিণহ্বাাঘণি অহ্ালভ্যাচ্য- 

২৪৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অ্লাহান সলানন্বশ্িনসন্কতত্রন সলিবন্ষন্জানটী: | হ্ষিল্ত্র পদল্ব-্বানালাংকন্হ্লি-া ঘাহি- 

ভু: দলিঅল্ন্ছলা । লম্স সদহাস্ানিনতন সালাড্যস্তান দ্্থিত্ঘবত্ব। লন্ব 
নাঘত্খউ হী ইত্তবতৰ ম্যলিন্াহ:) দহী উমা ভভদাবিজিইল হীন হলি ভান্ছঘমূ। 
আঘহালহ। ল্বলিন্রাহসানাইরহান। কিত্ব ঘর নহালহালিল্নং আগনুতিতবিল 

ভযজিন্াংহ্বালাইবহক্ষিত্বিনৃক্ষবব্বাব্ ন্রাঘজ্সান্তুলিলি সলিমন্রন্র্ নাহ্যম্। হব যগীনু- 

নলিহগাতভিন্ভ-লী ঘা বল্মন্যাত্য-দুতিতীত্মতরধায়্ানম্, লম আঘহধন সলিঅন্যন্ধন 
লাভ্যমূ। লন্ম দধধী ঘ্ু অল্নঘতনানু কখ নাছ ইলি জান্যম্। ঘহালাতনুভইন্ক-ইহ্হা- 
ক্রাভালভন্ত ইলা ভ্ুদিবিবনুলনবিজুতলাহিলি । ম্বাশ-নীহ্ভ্লাঘবিল্লা শ্রী হবম্রামাঘা- 
হনহ্ত্যাচ্যা অপি লল্লছী হনাল্নশঅন্নি, অন্যশা হংতাশাজাঘিম্ববসবক্লানু। আল্যা 

অল্ুসলিঘহ্ীনিল্ল হন, ভলল্লভষ্টন জুলিলা দৃখক্ছু-তঘইহান। অন্সলিঘহ্নাযেত্ত ল 
সলিলল্ঘন্ক হলি সঘত্ক্কাণ; ৩৬৭) 

সাধারণ ইতি । সাধ্যবদন্স্থানে » সাধ্যাধিকরণভিন্নস্থানে বা সাধ্যাভাবাধি- 

করণে বৃত্তিমান্হেতু সাধ।রণ নামক প্রথম অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলিয়া 

কথিত হয় । এই সাধারণ নামক অনৈকান্তিক হেত্বাভাস, সাধ্যবদন্যাবৃত্তি বা 

সাধ্যাভাবাধিকরণে অবৃতিমান্হেতুরূপ ব্)প্তিজ্ঞ।নের প্রতিবন্ধক হয় । 

সাধ্যাসমানাধিকরণ অর্থাৎ সাধ্যের অসমানাধিকরণদেশে বর্ভমানহেতু 

অসাধারণ নামক দ্বিতীয় অনৈকান্তিক হেত্বাভাস। এই দ্বিতীয় অনৈকাত্তিক 

হেত্বাভাস, সাধ্যের সহিত একাধিকরণদেশে বর্তমানহেতুরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক হয় । সমানাকারকজ্ঞানের প্রতি সমানাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত! 

ইহাই নিয়ম। 

অসাধারণ হেত্বাভাসকে ধাহার। অনিত্যদোষ বলিয়] স্বীকার করেন, সেই 

প্রাচীনের কিন্তু বলেন-__সপক্ষে অবর্তমান বা অবৃতিমান্হেতু অসাধারণ 

হেত্বাভাস বলিয়। পরিগণিত হয়। নিশ্চিত সাধ্যবিশিষ্ট বা নিশ্চিতসাধ্যা ধি- 

করণীতৃত বস্তকে সপক্ষ বলে। এতাদ্ৃবশসপক্ষে অর্থাং নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট রা 

নিশ্চিতসাধ্যাধিকরণদেশে অবৃতিমান্হেতুঃ অসাধারণ বলিয়] গণ্য। সুতরাং 
“শন্দোহনিত্যঃ শব্দত্বাং” এখানে যখন পক্ষভৃতশব্দে সাধ্যভূত অনিত্যত্বের নিশ্চয় 
থাকিবে, তখন শব্দত্বহেতু অসাধারণ হইবে না। কারণ শবত্বহেতু পক্ষতৃত- 
শবে সর্বদাই বৃতিমান্ হয়, অবৃতিমান্ হয় না বলিয়া লক্ষণসঙ্গতি হয় ন]। 

কিন্ত যখন পক্ষতৃতশব্দে সাধ্যভূত অনিত্যত্বের সংশয় থাকে, তখন নিশ্চিত 

সাধ্যাধিকরণপদের দ্বারা ঘটাদি গৃহীত হয় স্বৃতরাং ঘটার্দি সপক্ষ হয় এবং 
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নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধিরণপদের দ্বারা ঘটত্বাদি গৃহীত হওয়ায় ঘটত্বাদি বিপক্ষ 

হয়। শব্ত্বহেতু ঘটাদি সপক্ষে যেমন অবৃতিমান্ হয়, সেইরূপ ঘটত্বাদিরূপ 

বিপক্ষে অবৃত্তিমান্ হয়। অতএব প্রাচীনমতে সপক্ষাবৃত্তিমান্হেতু ও বিপক্ষা- 

বৃত্িমানহেতু অসাধারণ নামক হেত্বাভাস, এ এতাদৃশ হেত্বাভাসলক্ষণে লক্ষণ- 

সঙ্গতি হইল । এই কথা প্রাচীনের! বলেন। 

যে হেতুর সাধ্যটি অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয় বা হেতুটি অত্যন্তাভাবের 
অপ্রতিযোগী হয়, সেই হেতুকে অনুপসংহারী নামক তৃতীয় অনৈকান্তিক 
হেত্বাভাস বলে। এই অনুপসংহারী হেত্বাভাসের জ্ঞান সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত 

অভাবের প্রতিযোগীরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্ডিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। যেহেতু 

সাধ্যাভাবের অপ্রতিযোগীহেতু অনৃপসংহারী, আর সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী- 

হেতু ব্যতিরে কব্যাপ্তি। 

সাধ্যের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগীহেতু অর্থাৎ সাধ্যাভাবব্যাপ্যহেত্ 
বিরুদ্ধনামক হেত্বাভীস বলিয়া কথিত । এই বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস, সাধ্য- 

ব্যাপ্যহেতু এই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হওয়ায় পক্ষসাধ্যবান্ ইত্যাকারকঅনুমিতিরও 

প্রতিবন্ধক হয় । অথব1 সাধ্যাভাবব্যাপ্যহ্থেত নামক বিরুদ্ধহেত্বাভাসের জ্ঞান 

সাধ্যবান্পক্ষ ইত্যাকাঁরক অনুমিতির প্রতি সাক্ষাং সম্বদ্ধেও প্রতিবন্ধক হইতে 

পারে। যেহেতু তদ্্বত্ত বা তদ্ব্যাপ্যবত্ত। জ্ঞানের প্রতি তদভাববত্তাও তদভাব- 

ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা! স্বীকৃত আছে। 

সতপ্রতিপক্ষপ্রকরণসম বলিয়াও কথিত হয়। যে অনুমানে সাধ্যের সাধক- 

হেতুর প্রয়োগের মত সাধ্যাভাবের সাধক হেত্বস্তরের প্রয়োগ হয়, সেখানে 

সংপ্রতিপক্ষদোষ হয় । বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের প্রযুক্ত হেতুই যদি তুল/- 

বলশালী বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সাধ)সাধকহেতু এবং সাধ্যাভাবসাধকহেতু 

যদি নিজ নিজ সাধ্যসাধনে অক্ষম হয়, বাদীর হেতু দ্বার সাধ্যসাধন করিতে 

যাইলে প্রতিবাদীর হেতুর পরামর্শজ্ঞান বাদীর সাধ্যাভাবের অনুমিতির কারণরূপে 

উপস্থিত হইয়1 বাদীর অনুমিতির বিঘ্ উৎপাদন বা উৎপন্ন করে এবং সমানভাবে 

বাদীর হেতুর পরামর্শজ্বান (সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্পক্ষ) প্রতিবাদীর সাধ্যানুমিতির 
--(সাধ্যাভাববান্পক্ষ ) প্রতিবন্ধক হয়। তদভাববতাজ্ঞানের বা তদভাব- 

ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানের প্রতি তদ্বত্তাজ্ঞান বা তদ্ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইয়। 

থাকে। সেখানে সংগপ্রতিপক্ষ দোষ হয়। বিশ্বনাথ বলিতেছেন--কিন্ত 

সংপ্রতিপক্ষস্থলে প্রতিকূল বা বিরোধী দ্বিতীয়হেতু সাধ্যভাবের সাধক হয় । আর 
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বিরুদ্ধস্থলে একটি হেতুই অর্থাং সাধ্যের সাধকরপে প্রযুক্ত হেতুটিই সাধ্যাভাবের 
সাধক হয় । ইহা সংপ্রতিপক্ষ হইতে বিরুদ্ধহেতুর বৈলক্ষণ্য বা পার্থক্য। এবং 

সাধ্যাভাবের সাধকহেতুই বিরুদ্ধস্থলে অনুমানকর্তার অশক্তিবিশেষরূপদোষের 
জ্বাপক হয়, ইহাও আর একটি উভয়ের পার্থক্যের বিষয়। সাধ্যাভাবের 
ব্যাপ্যবিশিষ্ট পক্ষ সংপ্রতিপক্ষ বলিয়! অভিহিত হয়। সেসাধ্যব্যাপ্যবত্বের 

অপ্রামাণ্যজ্ঞান, নিশ্চয়াত্মক বলিয়া বোধিত হয় নাই, তাদৃশ সাধ্যবত্বজ্ঞানকালে 
যে সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্ত্ের অপ্রামণ্যজ্ঞানটিও নিশ্চয়াত্মক বলিয়! বোধিত হয় 

নাই তাদৃশ সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্বজ্বানের উপস্থিতিবিশিষ্টবিষয় সংপ্রতিপক্ষ । 

যে স্থানে সাধ্যব্যাপ্যবিশিষ্টরূপে কোন একটি পক্ষ গৃহীত হইয়াছে, এবং সেই 

সাধ্যব্যাপ্যবত্বের অপ্রামাণ্য নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, সেই স্থানে সেই 

পক্ষ যদি সাধ্যাভাবব্যাপ্যভিন্নকেতুর অধিকরণরূপে গৃহীত হয়, এবং সেই 
সাধ্যাভাববত্বেব অপ্রামাণ্যনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান অনুৎপন্ন, তাহা! হইলে সেই পক্ষ 

সংপ্রতিপক্ষ বলিয়৷ অভিহিত হয় ইহাই নির্গলিতার্থ । যেমন পর্ববতো বহিঃমান্ 

ধৃমাং ইত্যাদিস্থলে বহিনব্যাপ্যধূমবত্বরূপে পর্ববতপক্ষ বলিয়। গৃহীত হইয়াছে। 
এখানে ধূমের পর্ববতরৃত্তিত্ব বিষয়ে অপ্রামাণ্যনিশ্যয়াতআকজ্ঞান যদি অনুৎপন্ন হয় 
এবং এখানে বহন্যভাবব্যাপ্যজলবত্ত্ূপে যদি পর্ববতপক্ষ বলিয়] গৃহীত বা' স্বীকৃত 

হয় এবং বহ্যযভাবব্যাপ্যজলবত্বজ্ঞান অগ্রামাণ্যাত্ক বলিয়া বোধিত ন!1 হয়, 

তাহ! হইলে “পর্ববতো! বহ্যভাববান্ জলাঁং” এই প্রতিপক্ষ বা বিরোধী-_ 

অনুমিতির কারণীতৃত পরামর্শজ্ঞানস্থলে পর্ববত সংপ্রতিপক্ষ বলিয়! গণ্য হইবে। 
এই কথ] অন্যনৈয়ায়িকগণ বলেন। সংগ্রতিপক্ষের দূষকতাকারণ দেখাইতেছেন 

--“অত্রচ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। সংগ্রতিপক্ষস্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর পরস্পরের 

অভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানবশতঃ পরস্পরের অনুমিতির প্রতিরোধই বা অনুৎপন্নই 

ফল। সংশয়ের জনকত] সংপ্রতিপক্ষের দৃূষকত] বীজ; কিন্ত অনুমিতির 
প্রতিবন্ধক নহে। সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান অনুমিতি প্রতিবন্ধক এই বিষয়ে 

কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“অনত্র কেচিং” 

ইত্যাদি গ্রন্থ । এই বিষয়ে কেহ কেহ অর্থাং রত্নকোষকাঁর বলেন-_-ঘটাভাবের 
ব্যাপ্যবতাজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পরে ঘটের সহিত চক্ষুরিত্দ্রিয়ের সংযোগ 

হইলে যেমন ঘটবান্ ইত্যাকারকজ্ঞান উৎপন্ন হয় । এবং যেমন শঙ্ছে পীতত্বা- 

ভাবব্যাপ্যশক্থত্বের জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও পীতাদিদোষ বিদ্যমান থাকিলে 

“শঙ্ছঠপীত2” ইত্যাকারকজ্ঞান উৎপন্ন হয় । সুতরাং উত্তস্থলঘ্য়ে তদভাব- 
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ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান থাকিলেও তদ্বত্বাজ্ঞানের উৎপত্তি হয় বলিয়। তদভাবব্যাপ্য- 

বতাজ্ঞানের তংপ্রতিবন্ধকত্ব স্বীকৃত হইলে ব্যভিচারহেতু এই প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধক- 
ভাববিষয়ে প্রমাণাভাব কল্পনা! করিতে হইবে । 

যদি বল তথাপি বিশেষদর্শনক্ষেত্রে সংশয় অপ্রামাণিক, প্রত্যক্ষস্থলেই তাহার 

- সংশয়ের প্রসিদ্ধি আছে। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন “এবং কোটিছ্বয়” 

ইত্যাদিপ্রস্থ । স্থাপ্নুবা পৃরুষে কোন ধর্্মীতে স্থাুত্বব্যাপ্যবত্রকোটরাদিমান্ অয়ং, 
পুরুষত্বব্যাপ্য-হম্তপদাঁদিমান্ অয়ং ইত্যাকারক” কোটিছয়ের ব্যাপ্যদর্শন হইলেও 
কোটিদয়ের “এই দৃশ্যমান বস্তুটি স্থাণ্ু অথবা পুরুষ” এতাুশ প্রত্যক্ষরূপ সংশয় 
যেমন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সংগ্রতিপক্ষস্থলে সংশয়রূপ অনুমিতি উৎপন্ন হইবেই। 

অর্থাৎ অনুমিতির প্রতি তদভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকত্বে প্রমাণাভাব- 
বশতঃ বিরুদ্ধ উভয়কোটী সমানবলশালী হওয়ায় সংশয়।কারানুমিতি উৎপন্ন 
হয়ই। যদি বল সংশয়ের প্রতি তদভাবব্যাপ্যবত্তার নিশ্চয়! তআ্বকজ্ঞান প্রতিবন্ধক 

হয় না বলিয়। যেখানে এককোটিব্যাপ্যবত্তার নিশ্চয়াআ্মকজ্ঞান আছে সেখানে 

কোটিছয়ের উপস্থিতিবশতঃ সংশয়ের আপত্তি হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ 

বলিতেছেন-_“যত্রচ” ইত্যাদি গ্রন্থ । যেস্থানে অর্থাত পীতশঙ্ঘখ ইত্যাদি স্থানে 

এককোটির ব্যাপ্যদর্শন হয়, সেইস্থানে পীত্বাদিদোষ অধিক বলশালী বলিয়' 

উক্ত পীত্তাদিদোষ দ্বিতীয়কোটি শুর্ুত্বাদিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, এইজন্য শঙ্ছ- 

শুরুপীত বা ইত্যাকারক সংশয় উৎপন্ন হয় না । সমবলের দ্বারা - কার্যযবলের 

দ্বারা অধিক বলভাব ও সমবলভাব কল্পিত হয় অর্থাং কোন্ বন্তটি অধিক- 

বলশালী, কোন্ বস্তটি তুল্যবলশালী ইহ! কার্য্যানুসারেই কল্পিত বা দিত 

হুইয়! থাকে । স্বৃতরাঁং সংশয়ের জনকতাই সংগ্রতিপক্ষের দৃষকতাবীজ, কিন্ত 
অনুমিতি প্রতিবন্ধকতা নহে । ইহাই রডুকোষকারের আশয় । “তন্ন” ইতি । 

রত্তকোষকারের উক্ত অভিমত যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ কোন পদার্থের অভাব- 

ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান থাকিলে সাধ্যবিষয়ক জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোকিক সম্নিকর্ষজন্ত 
প্রত্যক্ষ, শাববোধও অনুমিতি অনুংপন্ন হয় বলিয়। লাঘববশতঃ লৌকিক 

সম্নিকর্ষ হইতে অনুৎপন্ন এবং পীত্তাদিদোষবিশেষ হইতে অনৃৎপন্ন-প্রতক্ষাদি- 

জ্ঞানমাত্রের “সাধ্যাভাবব্যাপ্যবান্” ইত্যাকারক নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান প্রতিবন্ধক 

হয়। 

প্রত্যক্ষস্থলে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকিলেও সাধ্যনিশ্চয়প্রত্যক্ষের অগোচর 

হয় না। কিন্তু সাধ্যাভাব নিশ্চয় জ্ঞানলক্ষণ৷ হইতে উৎপন্ন বা পীতাদিদোষ- 

২৫০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিশেষ হইতে অনুৎপন্ন প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানমাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক হয়। 

সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান পীতাদিদোষবিশেষ হইতে অনৃংপন্ন-অলোকিক 

সাক্ষাৎকারের - প্রত্যক্ষের প্রতি ও শাববোধের প্রতি পৃথক্-পৃথক্ ভাবে প্রতি- 

বন্ধক স্বীকৃত হয় না। কার্য্-কারণভাবের বাহুল্যকল্পনে গোৌরবদোষ হয় 
বলিয়৷ সংগ্রতিপক্ষস্থলে সংশয়াকার-অনুমিতি উৎপন্ন হয় না। তদভাবব্যাপ্য- 

বতানিশ্চয় জ্ঞানমাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক নহে। কিন্ত লোৌকিক-সন্নিকর্ষ হইতে 
অনুৎপন্ন এবং পীত্তাদিদোষবিশেষ হইতে অনুৎপন্ন জ্ঞানমাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক 

হয়। এইজন্য “পীতশঙ্ছ” ইত্যাকারকজ্ঞান পিতাদিদে।ষ হইতে উৎপন্ন হয় 

বলিয়! “পীতত্বাভাবব্যাপ্যবত্বা জ্ঞান” “পীতশঙ্খ” এই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় 

না। সতগ্রতিপক্ষস্থলেও তদভাবব্যাপ্যবত্ত নিশ্চয়াআকজ্ঞান লৌকিকসন্নিকর্ষ 

হইতে অনুৎপন্ন এককোটি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া সংশয়াকারানুমিতি 
হয় না। ইহাই ভাবার্থ। 

তদভাবব্যাপ্যবত্তানিশ্য়ের পর লৌকিকসন্নিকর্ষাদি হইতে উৎপন্ন-বিশিষট- 
বুদ্ধি অনৃভবসিদ্ধ বলিয়! সেই অনুরোধে যেমন প্রতিবধ্যাংশে লৌকিকসন্িকর্াদি- 
অজন্যত্ব সন্নিবিষ্ট প্রয়োজন, সেইরূপ সংশয়াকারানুমিতি অনুভবসিদ্ধ বলিয়। 

সেই অনুরোধে প্রতিবধ্যাংশে অনুমিতিভিন্নত্ব ও নিবেশ করা প্রয়োজন । এইজন্য 

গ্রন্থকার বলিতেছেন-__“নহি” ইত্যাদিগ্রন্থ । লৌকিকসন্নিকর্ষস্থলে প্রত্যক্ষের 
মত সংগ্রতিপক্ষস্থলে সংশয়াকারানৃমিতি প্রামাণিকী নহে। যাহার ফলে 

প্রতিবধ্যভূতজ্ঞানাংশে লৌকিকসন্নিকর্ষাদি-অজন্যতাদির মত “অনুমিতিভিন্নত্বে- 
সতি” এইরূপ বিশেষণ নিবেশ করিতে হইবে । কোটিদ্বয়ের ব্যাপ্যবত্বানিশ্চয়ের 

পর কোটিদ্বয়ের প্রত্যক্ষাতআক সংশয় কীভাবে উৎপন্ন হয়? এইজন্য গ্রন্থকার 

বলিতেছেন--“যত্রচ” ইত্যাদিগ্রন্থ | যেখানে কেটিদ্বয়ের ব্যাপ্যবতাজ্ঞান উৎপন্ন 

হয়, সেখানে উভয়কোটির অগ্রামাণ্যজ্ঞান হইতে সংশয় উৎপন্ন হয় । অন্যথা ন 

অর্থাৎ নতুবা অন্য কোন কারণ হইতে সংশয়ের উৎপত্তি হয় না। যেহেতু যে 
জ্ঞানের অপ্রামাণ্য গৃহীত হয় নাই এইরূপ তদভাবব্যাপ্যবত্তানিশ্যয়াত্মকজ্ঞান, 

যে জ্ঞানের অপ্রামাণ্য গৃহীত হইয়াছে, তাদৃশজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় । 

যে হেতুটি সাধ্যের মত অসিদ্ধ বা অনিশ্চিত, সেই হেতুকে সাধ্যসাধনের- 
নিমিত্ত প্রয়োগ করিলে অসিদ্ধ হেত্বাভাস বলে। এই অসিদ্ধ হেত্বাভাস 

তিনপ্রকার-_-আশ্রয়াসিঙ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। যে অনুমানে আশ্রয়টি 

সিদ্ধ বা নিশ্চিত নহে সেই অনুমানে গ্রযুক্তহেতু আশ্রয়াসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত 

অনুমানখণ্ডম্ ২৫১ 



হয়। আশ্রয়শবের দ্বারা পর্ববতাদিপক্ষ বোধিত হওয়ায় এই হেতু পক্ষাসিদ্ধ 

বলিয়াও কথিত হয়। যেমন “গগনারবিন্দ স্বরভি অরবিন্দত্বাং" এখানে 

হেতৃভূত অরবিন্দত্ব দ্বারা গগনারবিন্দ পক্ষে সবরভিত্বরূপসাধ্যের সিদ্ধি অনুমানের 

প্রয়োজন । কিন্ত অরবিন্দত্বহেত্ পক্ষভূত গগনারবিন্দে থাকে না বা বৃতিমান্ 

নহে । কারণ পক্ষভৃত গগনারবিন্দ প্রমাণের অগোচর ব1! অবিষয় বলিয়! 

উহ! অসিদ্ধ বস্ত। 

অতএব অরবিন্দত্বহেতুতে পক্ষধন্মতা বা পক্ষবৃত্তিত্ব সম্ভব নহে বলিয়! 

উক্ত হেতু অসিদ্ধ হয়। পক্ষটি অসিদ্ধ হইলে যেমন আশ্রয়াসিদ্ধ হয়, সেইরূপ 
পক্ষের বিশেষণ পদটি যদি অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও আশ্রয়াসিদ্ধ হয়। যথা 

“মনিময় পর্ববত বহিঃমান ধূমাং” এখানে পর্ববত পক্ষ, মণিময়ত্ব পর্ববতের বিশেষণ। 
পর্বত প্রস্তরময়ই হয়, মণিময় হয় না। পর্বতের বিশেষণ মণিময়ত্ব অসিদ্ধ 

হওয়ায় উত্তস্থলেও আশ্রয়াসিদ্ধ হইয়াছে। 

আশ্রয়াসিদ্ি, স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির মধ্যে অন্যতমই কিন্ত 

অসিদ্ধি। পর্ববতাদি পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্মের অভাবও আশ্রয়াসিদ্ধি বলিয়া 
কথিত । যেখানে “কাঞ্চনময় পর্ববত বহ্িিমান্” ইত্যাকারক অনুমানে উক্ত- 
পক্ষে সাধ্যভৃতবহির সিদ্ধি আবশ্যক । সেখানে পক্ষভৃতপর্ববত প্রস্তরময় হয়, 
কাঞ্চনময় হয় না। স্ৃতরাং পর্বতের বিশেষণ কাঞ্চনময় অসিদ্ধবস্তু হওয়ায় 

আশ্রয়ের অসিছ্ধি হইয়াছে । যাহার ফলে পর্বত ন কাঞ্চনময় এরূপ জ্ঞান 
থাকায় বহিনব্যাপ্য ধুমবান্ কাঞ্চনময় পর্ববতইত্যাকাঁরক পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন 

হইতে পারিল না। এই পরামর্শজ্ঞানের অনৃৎপত্তিই হইল উক্ত আশ্রয়াসিদ্ধির 

ফল । 
যে হেতুটি পক্ষে স্বরূপতঃই সিদ্ধ হয় না অর্থাং যেখানে হেতুটি বস্ততঃপক্ষে 

থাকে না, সেই হেতুটিই স্বরূপাসিদ্ধ বলিয়া! কথিত। শব্দ অনিত্য চাক্ষুষত্বাৎ। 

শব বিনাশী, যেহেতু শব্দ চক্ষুরিক্্িয় দ্বার] গৃহীত হয়। শব্ধ কোন সময়েই 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হয় ন! বলিয়। চাক্ষৃষত্বহেতু পক্ষভৃত শব্দে থাকে না, 

এইজন্য চাক্ষুষত্ব হেতু স্বরূপাসিদ্ধ হইল। আশ্রয়াসিদ্ধিস্থলেও পক্ষে হেতু 

থাকে না, সেইরূপ স্বরূপসিদ্ধিস্থলে ও পক্ষে হেতু থাকে না। কিন্তু 
উভয়ের পার্থক্য বা বৈলক্ষপ্য এই যে স্বরূপাসিদ্ধিস্থানে পক্ষ-পদার্থাট 

অলীক বা অবাস্তব নহে, কিন্তু আশ্রয়াসিদ্িস্থলে পক্ষপদার্থটি অলীক 
বা অবাস্তব হয়। পক্ষে ব্যাপ্যত্বরূপে অভিমতহ্েতুর অভাব কিন্তু স্বরূপাসিদ্ধি 

২৫২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্সী 



বলিয়! গণ্য হয় । স্বরূপাসিদ্ধিস্থলে হুদে! দ্রব্যং ধূমাং ইত্যাদি স্থানে হুদাদিবূপ 
পক্ষে ব্যাপ্যত্বূপে অভিমত হেতুত্বত ধূমাদির অভাববিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় 
সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্পক্ষ ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞানের অনৃৎপত্তিই হুইল স্বরূপা- 
সিদ্ধির ফল। সাধ্যত্বতবস্তর অসিদ্ধি, হেতুতৃতবস্তর অসিদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপ্যত্বা- 

সিদ্ধির মধ্যে অন্তর্গত বা অন্তর্ভূত বলিয়া পরিগণিত । সাধ্যে সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
ধর্মের অভাবই সাধযাসিদ্ধি। “কাঞ্চনময় বহিমান্” এখানে কাঞ্চনময়ত্ 
সাধ্যভূতবহ্থির বিশেষণ, এই বিশেষণীভূত কাঞ্চনময়ত্ব অপ্রসিদ্ধপদার্থ বলিয়! 
কাঞ্চনময়ত্ববিশিষ্ট বহি হয় না। সুতরাং সাধ্যভূতবহিতে সাধ্যতাবচ্ছেদক- 

কাঞ্চনময়ত্বের অভাব থাকার কাঞ্চনময়ত্ববিশিষ্ট বহ্িবাপ্যধূমবান্ পর্ববত- 
ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞানের অনুৎপত্তিই সাধ্যাসিদ্ধির ফল । “কাঞ্চনময় ধূমাং” 
এখানে কাঞ্চনময়ত্ব হেতুভূতধূমের বিশেষণ, এই বিশেষণীভৃত কাঞ্চনময় তব 
অপ্রসিদ্ধ পদার্থ বলিয়া! কাঞ্চনময়ত্ববিশিষধূম অবাস্তব পদার্থ। সুতরাং 
হেতুতৃতধূমে হেতুতাবচ্ছেদক কাঞ্চনময়ত্ের অভাব থাকায় বহিব্যাপ্য কাঞ্চন- 

ময়ত্ববিশিষ্ট ধূমবান্ পর্ববত ইত্যাঁকারক পরামর্শজ্ঞানের অনুপপন্নই সাধনাসিদ্ধির 
বা হেত্বসিদ্ধির ফল। ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হইল সোপাধিকহেতু। যে হেতৃতে 

ব্যাপ্তি অসিদ্ধ সেই হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি বলিয়া গণ্য হয়। হেতুতে উপাধি 

থাকার জন্যই ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয় না। এবং ব্যাপ্তিনিশ্চায়ক প্রমাণের অভাবেও 
ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হয়। বিশ্বনাথ ব্যর্থবিশেষণঘটত হেতুকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি 

বলিয়াছেন। *পর্ববতো বহিমান্ নীলধূমাং” এখানে হেতুভৃতধূমে নীলত্ব বিশেষণ 
ব্যর্থ হওয়ায় নীলধুম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি ধুমত্বরূপেই ধূমে বহিনর ব্যাপ্যত্বসিদ্ধি হয় । 

নীলধূমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হয় না, যেহেতু উহ! গুরুধর্্ম। স্বৃতরাং নীলধূমে 
বহির ব্যাপ্তি থাকে না। অতএব নীলধুমের ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি পরিগণিত হয় । 

উপাধির লক্ষণ- সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বমূ। অর্থা 

নৈয়ায্সিকগণ অনুমানের হেতৃতে ব্যভিচারের অনুমাঁপক পদার্কে উপাধি 
বলেন। এই উপাধিস্-সাধ্যের ব্যাপক হইয়! হেতুর অব্যাপক হয় । সাধ্য- 

ব্যাপক শবের অর্থ--সাধ্যাধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তীভাবের অপ্রতিযোগী । 

সাধনাব্যাপক বা হেত্বব্যাপক শব্দের অর্থ-_হেতুধিকরণবৃত্তি-অত্যস্তাভাবের 
প্রতিযোগী ॥ «পর্বত ধূমবান্ বহিদমত্বাং” এই অনুমানে পর্ববত পক্ষ, ধূম সাধ্য, 
ও বহিমন্ত্ব হেতু । এখানে বহিচমন্ত্বহেতুটি উপাধিবিশিষ্ট হওয়ায় ব্যাপ্যত্বাসি্ি 

হইয়াছে । আর্দন্ধন সংযোগ এখানে উপাধি । বহিির সহিত আদ্রেন্বনের 

অনুমানখগ্ডমূ ২৫৩ 



সংযোগ হইলে ধুম উৎপন্ন হয় । যেখানে যেখানে ধুম থাকে সেই সেই স্থানে 
আর্জেন্ধনসংযোগ থাকে । সাধ্যড়ৃতধূমাধিকরণ পর্বত মহানসাদিতে আর্জেন্ধন- 
সংযোগের অভাব না থাকায় আর্জেন্বনসংযোগ, সাধ্যাধিকরণবৃতি অত্যন্তা- 
ভাবের অপ্রতিযোগী হওয়ায় সাধ্যত্বতধূমের ব্যাপক হইয়াছে । এবং হেতু- 

ভৃতবহ্যাধিকরণ অয়োগোলকে আর্েন্বনসংযোগ থাকে না বলিয়া আর্জেন্ধন- 
যোগ হেত্বধিকরণবৃতিঅত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় হেতুর অব্যাপক 

হইয়াছে । যে ধর্মটি স্বসমানাধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্মাত্তরাঘটিত 

হয়, সেই ধর্মই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়। গণ্য হয় । “পর্ববত বহিমান্ নীলধূমাং” 
এখানে নীলধৃমত্ব, স্বসমানাধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মাস্তরপদের “ছারা 
নীলত্ব গৃহীত হয়, নীলধৃমত্ব, নীলত্বঘটিত হইয়াছে বলিয় নীলধূমত্ব ব্যাপ্যতা- 
বচ্ছেদক হইতে পারিল না । “পর্বতোবহিষমান্ ধূমাং” এখানে ম্বসমানা- 
ধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধরশ্মপদের দ্বার ধুমত্ব গৃহীত হয়, তদৃভিম্ন পদের 
দ্বার! ঘটত্বাদি স্বীকৃত হয়, ধুমত্ব, ঘটত্বাদিধর্মান্তর দ্বারা অঘটিত হওয়ায় ধৃমত্ব 

সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়। গৃহীত বা গণ্য হইল। ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক লক্ষণে 
স্বপদের দ্বার! হেতু গৃহীত হয়। অতএব নীলধূমত্ব সাধ্যব্যাপ্তাবচ্ছেদক না 

হওয়ায় নীলধুমের ব্যাপ্যতাসিদ্ধি হইল । এই কথাও কেহ কেহ বলেন। 

পক্ষে সাধ্যাভাব, সাধ্যবদন্য, পক্ষাবৃত্তি সাধ্য প্রভৃতি বাধ নামক হেত্বাভাস 

বলিয়া কথিত হয়। অনুমিতি প্রতিবন্ধকতাই বাধজ্ঞানের ফল। বাধজ্ঞান 

সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, এই বিষয়ে বিশ্বনাথ কারণ দেখা ইতে- 

ছেন--“তদ্ধল্মিক” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । অনাহাধ্য ও অপ্রামাণ্যজ্ঞানা- 
ভাববিশিষ্টপর্ববতাদিধন্মিকসাধ্যাভাবাদিনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান, লৌকিক সন্নিকর্ষ 

হইতে অনুৎপন্ন ও পিতাদিদোষবিশেষ হইতে অনুংপন্ন-পর্ববতাদিধর্শিকজ্ঞান- 

মাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক। প্রাচীনসম্প্রদায়মতে-_-সংশয় সাধারণ, পক্ষে 

সংশয়াকার বা সিষাধয়িষাকালীন-নিশ্চয়াকার সাধ্যসম্থন্ধঙ্ঞান পক্ষতারপে 

অনুমিতির কারণ হয়। বাধ ও সংপ্রতিপক্ষ সেই পক্ষতাজ্ঞানের বিরোধ 

বলিয় উহাদের হেত্বাভাসত্ব সিদ্ধ হয়। প্রাচীনদিগের এরূপ অভিমত যুক্তি- 

সঙ্গত নহে। কারণ তাদৃশনিশ্চয়াকার সাধ্যসম্বন্ধজ্ঞান পক্ষতারূপে অনুমিতির 
কারণ বলিয় স্বীকৃত হইলে “পৃথিবী পৃথিবীতরভিন্ন গন্ধবত্বাং” ইত্যাদি কেবল- 

ব্যতিরেকী অনুৃমিতিস্থলে পক্ষাতিরিক্তস্থানে সাধ্যঅপ্রসিহ্হহেত্ব তাদশ 

নিশ্য়াকার সাধ্যসম্বন্ধজ্ঞান উক্ত অগপ্রসিদ্ধসাধ্যক অনুমিতিমাত্রেরই প্রতিবন্ধক 

২৫৪ ভাষাঁপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হয় বলিয়া! অপ্রসিদ্ধসাধ্যক অনুমিতির অনুপপত্ি হয় এবং সাধ্যসংশয় বা 
অনুমিংসা কালে সাধ্যনিশ্চয় বা সিদ্ধি না থাকিলেও অনুমিতি হয়। 

“সাধ্যাভাবজ্ঞান প্রমা” ইত্যাকারক সাধ্াযাভাবজ্ঞানের প্রমাত্বনিশ্য় ও অনুমিতির 
প্রতিবন্ধক হয় না। কারণ উক্ত সাধ্যাভাবজ্ঞানে “ইদং জ্ঞানং প্রমা” এরূপ 

প্রমাত্বনিশ্চয়, সাধ্যাভাববিষয়ক নয় বলিয়! প্রতিবন্ধক হয় না । আর উক্ত- 

প্রমাত্বনিশ্য় সাধ্যাভাববিষয়ক ন1। হইলেও অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইবে, 

এবিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না । এবং গোৌরবদোষও হয়। যেহেতু 
সাধ্যাভাবনিশ্চয়াত্মকজ্ঞানকে অনুমিতির প্রতিবন্ধক বলিয়৷ স্বীকার করিলে 

প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক হইবে সাধ্যাভাবনিশ্য়ত। আর সাধ্যাভাবাধিকরণে 

সাধ্যাভাবপ্রকারক প্রমাত্বনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান অনুমিতিপ্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হইলে 

প্রতিবন্ধকতাঁবচ্ছেদক ধর্ম হইল-__সাধ্যাভাবাধিকরণবিশেস্যকসাধ্যাঁভাব- 

প্রকারক প্রমাত্বনিশ্চয়ত্ব সাধ্যাভাবনিশ্চক্নত্ব অপেক্ষা উহা! গুরুধর্ম, অতএব 

গুরুধর্শের অবচ্ছেদকতা স্বীকার করা হয় না। অন্যথ] অর্থাং গুরুধর্শের 

'অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করিয়! “সাধ্যাভাবজ্ঞান প্রমা” ইত্যাকারক সাধ্যাভাব- 

জ্ঞানবিষয়ক প্রমাত্জ্ঞান প্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হইলে সংপ্রতিপক্ষাদিস্থলেও 

সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্ত। জ্ঞানের প্রমাত্ববিষয়কত্বরূপে প্রতিবন্ধকত্বাপত্তি হয়। 

অথচ উহ1৷ এইভাবে প্রতিবন্ধক হয় না কিন্তু ভ্রমত্বজ্ঞানবিরহ-বাধাদিবিষয়ক 

জ্ঞানই প্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হয়। বাধাদিস্থলে কোন কোন সময়ে ত্রমত্বশঙ্কা 
নিবৃত্তি দ্বারা প্রামাণ/জ্ঞান উপযোগী হয় অর্থাং পরম্পরা সম্বন্ধে গ্রতিবন্ধক হয়। 

যদি বল বাধস্থলে পক্ষে হেতু থাকিলে ব্যভিচারদোষ উৎপন্ন হয় এবং পক্ষে 

হেতুর অভাব থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধিই দোষ হয়। সুতরাং বাধস্থলে ব্যভিচার- 

জ্ঞান বা স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞানদ্বারাই অনুমিতির অনুংপত্তিসম্তভবে পুথকৃভাবে আর 

বাধকে হেত্বাভাসরূপে স্বীকারে প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ 

বলিতে পার না। কারণ ব্যভিচারাদিজ্ঞান হইতে বাধজ্ঞানের ভেদ বা 

বৈশিষ্টয-9166:9196 পরিলক্ষিত হয় । সেই বৈশিষ্ট্য বা বৈলক্ষণ্য এইরূপ-_ 

ব্যভিচারজ্ঞান অনুমিতিকরণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞান 

অনুমিতিকারণ পক্ষধর্মতাজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। আর বাধজ্ঞান অনুমানের 
ফলঘ্বরূপ-অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় অতএব পৃথকৃ পৃথক্ ভাবে উহাদের 

হেত্বাভাসত্ব অবস্থই স্বীকার করিতে হইবে। এবং আরও বক্তব্য এই যে 

যেখানে পরামর্শজ্ঞানের পর বাধজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে পরামর্শজ্ঞানের 
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পূর্বেই ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় বাধজ্ঞানকালে ব্যাপ্তিজ্ঞান 
ও পক্ষধন্মতাজ্ঞান অবিদ্যমানহেতু ব্যভিচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকদ্ধারা 
এবং স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞান পক্ষধর্মত! জ্ঞানের প্রতিবন্ধকদারা অনুমিতির প্রতিবন্ধক 
হইতে সমর্থ হয় না, কিন্ত বাধজ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। এবং যেখানে 

উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছিন্নঃ ঘটো গন্ধবান্ পৃথিবীত্বাং এই অনুমানে সাধ্যবদন্যাবৃত্িত্ব 

হেতুতে না থাকায় ব্যভিচারজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিল ন1 এবং পক্ষাবৃতিত্ব 

হেতুতে না থাকায় স্বরূপাসিছিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিল না। এখানে কেবল 

পক্ষে সাধ্যাভাবরূপ বাধজ্ঞানই একমাত্র অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। ম্ৃতরাং 

ব্যভিচারজ্ঞানেরও স্বরূপসিদ্ধিজ্ঞানের সহিত বাধজ্ঞানের ভেদ অবশ্যই 

পরিলক্ষিত হয় বলিয়া! উহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপে হেত্বাভাসত্ব অনম্বীকার্য্য বস্তু । 

যদি বল পক্ষভৃত ঘটে সাধ্যভূতগন্ধ বিদ্যমান করায় উত্তস্থলে বাধজ্ঞানের 

উৎপত্তি কেমন করিয়। সম্ভব ছয়? এইরূপ শঙ্কা করিতে পার না। উৎপত্তি- 

কালীন ঘটোগন্ধবান্ পৃথিবীত্বাং। এখানে পক্ষতাবচ্ছেদক যেমন ঘটত্ব সেইরূপ 

তদ্্দেশ, এতদৃদেশ, তংকালও এতংকালাদি। তত্তদ্দেশাবচ্ছেদে বা তত্তং- 

কালাবচ্ছেদে ঘটোগন্ধবান্ ইত্যাকারকানুমিতি অনুভবসিদ্ধ হইলেও এতদ্ 

উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে টে সাধ্যভৃতগন্ধ না থাকায় পক্ষরৃত্তিসাধ্যাভাবদপ 

বাধজ্ঞানের উৎপত্তি হয় । পক্ষবৃতি-সাধ্যাভাব ইত্যাকারকজ্ঞান বাধজ্ঞান বলিয়ণ 

কথিত। আর পক্ষরৃতি-সাধ্যাভাবব্যাপ্য ইত্যাকারকজ্ঞান সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া 

অভিহ্থিত। ব্যভিচার, বিরুদ্ধ ও অসিদ্ধ এই হেত্বাভাসসমূহের ব্যাপ্যবত1 বা 

ব্যাপ্য উহাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া! স্বীকৃত হইবে। যেমন “পর্বতে 
ধূমবান্ বহেঃঃ” ইত্যাকারক-অনুমিতিস্থলে সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিবহিচ ইত্যাকারক- 

ব্যভিচারজ্ঞান যেমন ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক দ্বার] অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। 

সেইরূপ সাধ্যাভাববদ্রৃততিত্ব ব্যাপ্যবান্ হেতু ইত্যাকারকজ্ঞান ও ব্যাপ্যজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধকদ্বারা অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। যেহেতু যেস্থানে ব্যাপ্য নিশ্চয় 

আছে, সেইস্থানে ব্যাপকনিশ্চয়ও থাঁকিবেই । এখন দ্বিতীয়জ্ঞান »- ব্যভিচার- 

ব্যাপ্যজ্ঞান ব্যভিচারজ্ঞানের মধ্যেই অন্তর্গত বা অন্তর্তক্ত হইবে, উহাকে স্বতন্ত্র 
ভাবে হেত্বাভাস বলিয়। স্বীকার করিলে হেত্বাভাসের সংখ্যার আধিক্য হইয়া 
পড়ে। পক্ষ সাধ্যভাববান্ ইত্যাকারকজ্ঞান হইল বাধজ্ঞান, পক্ষসাধ্যভাব- 

ব্যাপ্যবান্ ইত্যাকারকজ্ঞান সংগ্রতিপক্ষ বলিয়! অভিহিত। সুতরাং পরিলক্ষিত 

হয় যে--সংপ্রতিপক্ষবাধের ব্যাপ্য। গোঁতম মুনি বাধও সংগ্রতিপক্ষ ইহাদের 
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পৃথকৃপৃথকৃরূপে হেত্বাভাস বলিয়া! স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত সংপ্রতিপক্ষ- 

ব্যাপ্যজ্ঞান অনুমিতি-তংকরণান্ততরের প্রতিবন্ধক হয় না বলিয়। উহ] হেত্বাভাস 

বলিয়। স্বীকৃত হয় নাই। অর্থাং সাধ্যাভাবব্যাপ্যবং পক্ষই সংপ্রতিপক্ষহেতু 

সংপ্রতিপক্ষব্যাপ্যবত্তাজ্ঞ/নের সাধ্যবতাজ্ঞানপ্রতিবন্ধকতে প্রমাপাভাব, সুতরাং 

সংপ্রতিপক্ষব্যাপ্যজ্ঞান অনুমিতি-তংক।রণান্যঙরের প্রতিবন্ধক হয় না বলিয়। 

উহ্বাকে অতিরিক্ত হেত্বাভাস বলিয়' স্বীকার কর। হয় নাই। ইহাই নব)নৈয়াক্িক- 

সম্মত নির্গলিতার্থ ॥ ৭২ ॥ 

অঘহী নিঘহী নন মন আামাহছন্ত অ: | 

অত্তুমনজ্লাৰ্ ল্যান্থুল: অ আাআানাহলীমত: |0ও২।। 

প্রাচীন নৈয়ায্িকগণ বলেন-_যে হেতুটি সপক্ষে-_নিশ্চিত সাধ্যবিশিষ্টপক্ষে 
অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যাধিকরণ মহানসাদিতে যেরূপ থাকে, সেইরূপ নিশ্চিত- 

সাধ্যাভাববিশিষ্ট বিপক্ষে অর্থাং নিশ্চিত সাধ্যাভাবাধিকরণ অয়োগোলকেও 

থাকে সেইহেতু সাধারণ নামক অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস বলিয়।! অভিহিত হয়। 

অতএব হেতুটি নিয়মিতভাবে সাধ্যসহচর ও সাধ্যাভাবসহচর হয় বলিয়া 

উহ্থাকে সাধারণ এই আখ্যা দেওয়] হইয়াছে। “পর্ববতো! ধূমবান্ বহেন2” এখানে 
হেতুভূত বহ্ধি নিশ্চিত সাধ্যাধিকরণ মহানসাদিতে থাকে এবং নিশ্চিতসাধ]া- 

ভাবাধিকরণ অয়োগোলকেও থাকে বলিয়1! বহিনহেত সাধারণ নামক 

অনৈকান্তিকহেত্বাভাস বলিয়! পরিগণিত হয় । হেতুঁভূতবহিত হইল সাধ্যতূত 
ধূমের ব্যভিচারী পদার্থ । 

অয়োগোলকে ধুমের অভাব থাকায় ধূমের সাহচধ্য বহিতে সর্বত্র 

থাকে না। সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান যে দ্রব্যে থাকে, সেই দ্রব্যে সাধের 

ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না, যেহেতু ব্যভিচারজ্ঞ।ন ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 

হয়। এইজন্য হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান থাকিলে ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন না 

হওয়ায় তল্লিঙ্গকানৃমিতি হয় না। সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর বৃতিত্ব্ূপ 

ব্যভিচারজ্ঞান সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর বৃতিত্বাভাবরূপ ব্যাপ্ডিজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধক হয় । সমানাকারকজ্ঞান সমনাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক | 

আর যে হেতুটি সপক্ষে__নিশ্চিত-সাধ্যাধিকরণে থাকে না এবং বিপক্ষে-_ 
নিশ্চিত-সাধ্যাভাবাধিকরণেও থাকে না সেই হেতু অসাধারণ নামক দ্বিতীয় 
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অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস বলিয়। পরিগণিত বা অভিহিত হয় । থা “শবোনিত্যঃ 

শব্দত্বাং” এখানে সাধ্যভূত নিত্যত্বাধিকরণ আকাশাদিতে শব্দত্ব হেতু থাকে না 
এবং সাধ্যভূতনিত্যত্বের অভাবাধিকরণ ঘটাদিতেও শব্বত্ব হেতু থাকে না। কেবল 

পক্ষতৃতশব্দে হেতুভূত শব্ত্ব থাকে । অতএব সাধ্যের অসমানাধিকরণরূপ 

অসাধারণ নামক অনৈকাস্তিকহেত্বাভাস সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক হয় ॥ ৭৩॥ 

অঃ ঘনছা ছলি। অনধা-লিণহা নুলি' আানাহণ হতখ' | অহী নিহিন্বতবা্যন্রাল। 

লিঘহা: ঘামতহসিল: | নিতভনাহতাত ভঘহা গ্ুতিতলসুজম্ । শ্রতন্তুলী লিঘহান্থুলিতজ- 

ঈন নান্যমূ) নিভ্ভুহ্ম আানাহঘাইন5দি ভুমক্রলাত্রীঅহ্ম লিগ্ধালযা লহ দাখনযানু। 

যং্নুমঘজ্নাহিলি । অনধা-লিঘহা-ততাগ্ত হত: | অহা, াষ্যনজযালিহিন্বল:) নিনহাঃ 

তা্যহ্মন্যযালিহিন্বল: | হালী5নিজ্সঃ হাভ্হ্লাহিজ্ঞাহী, অহা হানঈ, অলি 
অল্ইহত্বহা অহা ঘত্াহীনাঈন, লহুম্যান্থতীস্ব হাল্ছতনপিটি পাহা লহ্ভাঘাহ্আমূ। 

যনান্ত হাভ্ইওলিজ্অবত্র-লিহন্নয:, হা লান্বাপ্াহআমূ। ছুহুন্ত সান্াললমূ। লম্বীললর্ল 

নত দুলমুম্ ॥৩২) 
যসপক্ষ ইতি। যেহেতু সপক্ষে থাকে এবং বিপক্ষে থাকে সেই হেতু ' 

সাধারণ নামক প্রথম অনৈকাস্তিক হেত্বাভাম বলিয়] অভিহিত হয়। নিশ্চিত- 

সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষকে সপক্ষ বলে। এবং সাধ্যবদৃভিন্ন পক্ষকে সপক্ষ বলে। 

“ধুমবান্ বহে” এখানে নিশ্চিত সাধ্যাধিকরণ সপক্ষ মহানসাদিতে হেতুভৃত 

বহি থাকায় এবং নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধিকরণ বিপক্ষ অয়োগোলকাদিতে 

হেতৃভৃত বহি থাকায় বহি হেতুটি সাধারণ নামক প্রথম অনৈকাত্তিক হেত্বাভাস 
বলিয়৷! গণ্য হইল। সাধারণ লক্ষণের ঘটক “সপক্ষবৃত্তি” পদের ব্যাবৃত্তি 

গ্রন্থকার দেখাইতেছেন--“বিরুদ্ধ বারণায়” ইত্যাদি গ্রস্থঘার1। সাধ্যভাবব্যাপ্ত- 

রূপ বিরুদ্ধহেতু বিপক্ষমাত্রে অর্থাং কেবল নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধিকরণে থাকে । 

এখন সাধারণ লক্ষণে সপক্ষ বৃত্তি এই পদটি নিবেশ না করিলে সাধারণ 

হেত্বাভাসের লক্ষণটির অলক্ষ্যে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসে সঙ্গতি হওয়ায় অভি- 

ব্যাপ্তি হয়। এই বিরুদ্ধহেতুতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্ত সাধারণ লক্ষণে “পক্ষ 

বৃতি” এই পদ নিবেশিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যে হেতু নিশ্চিতসাধ্যাভাবা- 
খিকরণরূপ বিপক্ষমাত্রে থাকে সেই হেতু সাধারণনামকহেত্বাভাস এইরূপ 

সাধারণ হেতুর লক্ষণ করিলেই কাধ্যসিদ্ধি হইবে । সপক্ষবৃত্তি এই অংশ না 
দিলেও কোন ক্ষতি নাই অর্থাং বিরুদ্ধ হেতুতে অতিব্যাপ্তি হয় এইরূপ বল! 

২৫৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সমীচীন হইবে না। কারণ সাধারণহেতুজ্জান অব্যভিচারজ্জানের অর্থাৎ 

সাধ্যভাববদবৃত্তিত্ব ইত্যাকারক ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক । আর বিরুদ্ধহেতুজ্ঞান 
“সাধ্যসাম।নাধিকরপ্য” ইত্যাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। সমানাকারক- 

জ্ঞান সমানাকারকজ্জানের প্রতিবন্ধক হয় ইহাই নিয়ম। সুতরাং এই 

নিয়মানৃসারে সাধারণহেতুও বিরুদ্ধহেতুর দৃষকতাবীজের ভেদ পরিলক্ষিত হয় 
বলিয়! উহার! পৃথক্ পৃথক্ হেত্বাভাস বলিয়] গণ্য হইবে । “যস্তৃভয়ম্মাং” ইতি । 

যে হেতু সপক্ষে থাকে না এবং বিপক্ষেও থাকে না সেই হেতুকে অসাধারণ 

নামক দ্বিতীয় অনৈকাত্তিক হেত্বাভাস বলে, ইহাই “যেহেতু উভয় হইতে” এই 
পদের অর্থ । সাধ্যবত্বরূপে নিশ্চিত পক্ষকে অর্থাং নিশ্চিতসাধ্যাধিকরণপক্ষকে 

সপক্ষ বলে এবং সাধ্যশূন্তত্বরূপেনিশ্চিত পক্ষকে অথাৎ নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধি- 
করণ পক্ষকে বিপক্ষ বলে। অসাধারণ্যঘটক সপক্ষ ও বিপক্ষ নিশ্চয়ঘটিত 

বলিতে হইবে, কেবল সাধ্যবত্বরূপে বা সাধ্যশূন্যত্বরূপে পক্ষকে সপক্ষ বা 
বিপক্ষ বলে না। গ্রন্থকার সপক্ষ ও বিপক্ষ নিশ্চয়ঘটিতের ফল ব' প্রয়োজনের 

কথ] বলিতেছেন-_ “শব” ইত্যাদি গ্রন্থ । “শব্দ অনিত্য শব্বত্বাং, এখানে যে 

সময়ে পক্ষভৃত শবে সাধ্যতৃত অনিত্যত্বের সংশয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে 

ঘটাদি পদার্থ সপক্ষ হয় এবং ঘটত্বাদি পদার্থ বিপক্ষ হয়। কারণ সাধ/ভূত 

অনিত্যত্বের নিশ্চয় ঘটাদিতে থাকে এবং অনিত্যত্বাভাবরূপ সাধ্যভাবের নিশ্চয় 

ঘটতাদিতে থাকে । আর শব্বত্বহেতু সপক্ষে ঘটাদিতে থাকে না এবং বিপক্ষে 
ঘটত্বাদিতেও থাকে না। সৃতরাং শব্দত্বহেতু অসাধারণনামক দ্বিতীয় অনৈকান্তিক 
হেত্বাভাস বলিয়া অভিহিত হয়। আর “শব্ধ নিত্য শব্ধত্বাং” এখানে 

সাধ্যনিত্যত্বের নিশ্চয়াধিকরণ আকাশাদিতে শব্ত্বহেতু থাকে না, এবং 

নিত্যত্বাভাবাধিকরণ ঘটাদিতেও শবাত্বহেতু থাকে না। সপক্ষ-আকাশাদিতে 
এবং বিপক্ষ-ঘটাদিতে শবত্ব হেতু না থাকায় এবং পক্ষভৃত শবেই থাকায় 
উক্তানৃমানে শব্বত্ব হেতু অসাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস হইয়াছে। অসাধারণ 

দোষ সাধ্যসামানাধিকরণ্যজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় । 

কিন্ত যখন পক্ষভৃত শবে সাধ)ভুত অনিতযত্বের নিশ্চয় থাকে, তখন শবত্ব 

হেতু অসাধারণ হয় না, কারণ পক্ষতৃতশবে শবত্ব হেতু বৃতি করে, সপক্ষব্যাবৃতত 

হইল ন]1 বলিয়! অসাধারণলক্ষপসমন্থয় হয় না। ইহাই প্রাচীনদের অভিমত। 

নব্যনৈয়ায়িকগণের অভিমতানুষারে অসাধারণের জক্ষণ পূর্বে কথিত হইয়াছে 
»“সাধ্যাসামানাধিকরপ্য হেতু অসাধারণ হেতু” ইত্যাদি ॥ ৭৩ 

অনুমানখগ্ুম্ ২৫৯ 



বরণনাগনৃঘাতী ঈলজাল্লমিনহাক:। 
ঘ: জাভ্মনজি লনাহিল ঝ লিহকু ভানু: 1৩৬) 

অন্বয়ব্যতিরেকদৃষ্টাস্তবিহীন যে হেতুর পক্ষ কেবলান্বয়ী হয় অর্থাং 
অভাবের অপ্রাতিযোগী সসকল পদার্থই পক্ষরূপে গৃহীত হয়, সেই হেতুকে 

অনুপসংহ।রীনামক তৃতীয় অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে। যথা “সর্ববমভিধেয়ং 

প্রমেয়ত্বাং" এখানে সকল পদার্থ পক্ষ, অভিধেয়ত্ব সাধ্য এবং প্রমেয়ত্ব 

হেতু । এখানে সকল পদার্থই পক্ষরূপে স্বীকৃত হওয়ায় এবং সপক্ষ ও 
বিপক্ষ না থাকায় অন্থয় ব্যতিরেক দৃষ্টান্তের অভাবেই অভিধেয়ত্বরূপ সাধ্যের 

ব্যাপ্তিনিশ্যয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সকল পদার্থই পক্ষ বলিয়! সাধ্য- 

সন্দেহবিশিষ্ট হইয়াছে । হেতুতে সাধ্যসহ্চার প্রত্যক্ষের স্থান না থাকার 
কোন হেতুর দ্বারাই পক্ষে সাধ্যের উপসংহার হয় না। পক্ষ কেবলানরয়ী হইলে 

অর্থাৎ সকল পদার্থই পক্ষান্তর্গত হইলে সেখানে হেতু মাত্রই অনুপসংহারী হয় । 

উক্ত অনুমাঁনে সকল পদার্থই পক্ষ বলিয়। দৃষ্টাস্তবস্ত নাই। অনুপসংহারী 
দোষ সাধ্যাভাবব্যাপকাভাবপ্রতিযোগীহেত্রপ ব্যতিরেকব্যাপ্ডিজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধক হয় । 
নব্যনৈয়ায়িক বলেন-_সাধা ও হেতু ষদি কেবলাম্বয়ী হয় অর্থাৎ অত্যন্তা- 

ভাবের অপ্রতিষোগী হয়-__বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্ব, জ্ঞেয়ত্ব ও অভিধেয়ত্বাদি যদি 

সাধ্য ও হেতু হয় তাহ হইলে উক্তম্থলীয় হেতু অনুপসংহারী হেত বলিয়া! গণ্য 

হয়। 

এখন গ্রন্থকার কারিকাতে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের পরিচয় দিতেছেন-- 

ষে হেতু সাধ্যাধিকরণে থাকেই না বা বৃত্তিমান্ই নহে সেই হেতু বিরুদ্ধ নামক 
হেত্বাভাস বলিয়! অভিহিত হয় । 

সাধ্যসাধনের নিমিত এতাদ্বশ কোন হেতু যদি ব্যবহৃত হয়, যে হেতু 
সাধ্যের ব্যাপ্য নহে কিন্তু সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হয় তাহ। হইলে সেই হেতু 
বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হয় । যথা “অয়ং গোত্ববান্ অন্বত্বাংগ 

এখানে অয়ংপদবাচ্য অশ্ব-গো-ভিন্নপদার্থ ঘটাদি। পক্ষে কেবল হেতু না 

থাঁকিলে স্বরূপাসিদ্ধ হয় । আর পক্ষে কেবল সাধ্য না থাকিলে হেতু বাধিত 

হয়। এইজন্য পক্ষপদের দ্বারা অশ্ব-গে।-ভিন্নপদার্থ গৃহীত ব! স্বীকৃত্ত হইয়াছে। 
সাধ্ভূত গোত্বের অধিকরণে গোব্যক্তিতে হেতুতৃত অন্বত্বের অভাব থাকায় 

২৬০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবজী 



অশ্বত্ব হেতুটি বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইয়াছে । এই বিরুদ্ধহেত সাধ্যাভাব- 
জ্ঞানের সামগ্রী বলিয়। অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় । 

হেতুটি সাধ্যের ব্যাপ্য হইলে তাদৃশ হেতুর দ্বারা সাধ্যের অনুমিতি হয়। 

সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হেতুর দ্বারা সাধ্যাভাবের অনুমিতি হয়। সাধ্যাভাবব্যাপ্য 

হেতুর দ্বার! সাধ্যসাধনে প্রবৃত হইলে উক্ত হেতু বিরুদ্ধহেতু নামক হেত্বাভাস 

হইবে। “অয়ং গোত্ববান্ অশ্বত্বাং” এখানে অশ্ব-গোভিন্নপদার্থে পক্ষে গোত্ব- 

সাধনের জন্য অস্বত্বহেতু ব্যবহৃত বা প্রযুক্ত হইলে উক্ত হেতু বিরুদ্ধনামক হেত্বা- 
ভাস হইবে, কারণ অশ্বত্ব হেতু গোত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্য নহে, কিন্তু গোত্বা- 

ভাবের ব্যাপ্য হর । সাধ্যভৃতগোত্বের অভাববস্তর ব্যাপ্য হেতুভৃত অস্বত্বের 

ঘ্বারা সাধ্যগোত্বাধনে অশ্বত্ব হেতু বিরুদ্ধ হেতু হইয়াছে ॥ ৭৪ | 

ঈন্নক্াল্মীলি । অভ্বনমিঘত সঈঘকতাহিব্ঘাী অভ্্জীন সহাতজানু আালানা ঘি- 
হ্ততযস্থ-হ্খভাল্নহামালাল্লান্তদিলি: । হহুল্ত্ ন ভবন) দধীন্্ইহী আঙত্থাহ- 
সইডদি হাতিংমালালু। অন্তু বা অনন্্দব্াসহ আাঅলাম্মস্বানকঘাভিজিইল, নল জালা 
নতম, লখাঘি ঈলভাল্নঘিঘাচ্যক্ধবন ভরহললিন্তুকতম | য: ঘাভ্যজলীলি। ঘ্নঙ্ষাইজা 

আযত্রতত্াত্রভ্তইল ইকল্রমানী নীঘিন: । খান ভ্াছযল্যাঘক্ষীনূলামানদলিঘীযিতন্ 
নহখ: ॥৩৬॥ 

বৃত্তিমদত্যস্তাভাবের অপ্রতিযোগী হেতু প্রভৃতি কেবলান্বয়ী। সর্ববমভিধেয়ং 
প্রমেয়ত্বাং ইত])াদিস্থলে সকল পদার্থই পক্ষরূপে স্বীকৃত বা গৃহীত হওয়ায় পক্ষ 

সাধ্যসংশয়বিশিষ্ট হইয়াছে । এবং উক্তানুমানস্থলে যখন সাধ্যসিদ্ধি এবং 
সিষাধয়িষ। আছে, তখন পক্ষান্তভাবে হেতৃব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্য ঘটিত 
ব্যাপ্তিজ্ঞানের সম্ভব হয় বলিয়। প্রমেয়ত্বাদি সদ্ধেতু হেত্বাভাসের অলক্ষস্থল 

বলিয়া পক্ষ কেবলান্বয়ী হইলেও উক্ত হেতৃতে অতিব্যাপ্তি হয় না। 
অনুপসংহারী নামক তৃতীয় অনৈকাতন্তিক হেত্বাভাস উপপাদন করিতেছেন-_ 

দবষ্টাত্ত পুরস্কারে-_সর্ববমভিধেয়ং প্রমেয়ত্বাৎ ইত্যাদি স্থানে সকল পদার্থই 
পক্ষ । হেতৃতে হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্যজ্ঞানের অন্য কোন স্থল ন! 

থাকায় অর্থাৎ সামানাধিকরণ্াজ্ঞানরূপ-অন্নয়ব্যতিরেক দ্ৃষ্টাত্তের অভাব- 
বশতঃ সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞানাভাব হেতু অনুমিতি হয় না। এরূপ উক্তি যুক্তি 

সঙ্গত নহে। কারণ পক্ষের একদেশে-_-পক্ষান্তর্ভাবে ঘটাদিস্থানে সামানাধি- 
করপ্যরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিলেও কেবলানয্লিপক্ষতাবছেদকরূপ অনুপসংহারীর 

কোন ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না। সহ্চারজ্ঞানরূপব্যাপ্ডিজ্ঞান ন! থাকুক, 

অনুমানখণ্ডম্ ২৬১ 



তাহার দ্বার! পুরুষের অনুমিভির অজ্ঞানরূপা অসিদ্ধিই হইবে। কিন্ত 
সহচার গ্রহ হেতবাভাস নহে, যেহেতু সহচারজ্ঞনাভাব ব্যাপ্তিজ্ঞানা্দির প্রাতি- 

বন্ধক না হওয়ায় হেত্বাভাস হয় না। অনুমিতির অনুংপাদের প্রযোজক 

অনুমিতি-তৎকরণ/ন্যতর প্রতিবন্ধকজ্ঞানবিষয়ত্বের অভাব থাকায় হেত্বাভাস 

হয় না। ইহাই ভাবার্থ। যে হেতুর সাধ্যকেবলাম্বরী-_অত্যন্তাভাবের অপ্রতি- 
যোগী সেই হেতৃুই অনুপদংহারী হেতু । এই অনুসংহাারীদোষ সাধ্যাভাব 
ব্যাপকাভাব প্রতিযোগীরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক । 

নব্যনৈয়।য়িকমতে সাধ্য ও হেতু কেবলান্বয়ী অর্থাং অত্যন্তাভাবের অপ্রতি- 

যোগী হেতুকে অনুপসংহারী নামক অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে । 
য সাধ্যবতীতি। সাধ্যাধিকরণতানিরূপিতবৃতিত্বসামান্াভাঁববিশিষ্ট হেতু 

বিরুদ্ধনামক হেতু । মৃলস্থিত এবকারেণ-_সাধ্যাধিকরণত্বাবচ্ছেদে অর্থাং 
সাধ্যের সকল অধিকরণেই অভা ববিশিষ্টহেতু বিরুদ্ধ এরূপ অর্থ বোধিত হয়। 
কিন্ত অসাধারণহেতু এরূপ নহে বলিয়া! বিরুদ্ধলক্ষণের অসাধারণে অতিব্যাপ্তি 

হয় না। সাধ্যের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগী হেতুই বিরুদ্ধ হেতু ইহাই 

“যঃ সাধ্যবতি” ইত্যাদি কারিকার সরলার্থ ॥ ৭৪ ॥ 

আাগ্পসাজিভ্তিতাতা ভাব ভদাজি্তিহত্যঘ | 
ল্যাহ্বনাবিভ্রিতহা হসাহজিক্িবনজিঘা 1৩৭) 
অধ্যাধি্তিয্গ অহী মবল্দতিসঘীঘিতি: | 
ট্যবীরন্ৰ ঘুলনতনাহঙ্াতিকিংখাঘহা |1৩ৎ।। 
ভসান্সতনাজিক্তিত্হা লীলঘুদাহিনী মব্। 

নিহন্রসী: নহামহা ইততী: অন্সলিনহালা || 
আাচঘহুল্দী সঙ্গ হাজী ন্বাঘ: ভান: | 
ওল্যজিক্কাকীল ঘই বাল্নানিম্গ আভ্বী ।1৩৫।। 

অনুমানে সর্বদাই সিদ্ধপদার্থই হেতরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্ত যে হেতুটি 

সাধ্যের মত অসিদ্ধ সেই হেতু সাধ্যসাধনের নিমিত্ ব্যবহৃত ব৷ প্রযুক্ত হইলে 
সাধ্যপসম বা অসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। গ্রন্থকার অসিদ্ধি নামক হেত্বাভাসের 
কোন লক্ষণ করেন নাই। উহার বিভাগ বা প্রকারভেদের কথাই বলিতেছেন 
--অসিদ্ধি তিন প্রকার--আশ্রয়াসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি। 
অনুমানে হেতুর আশ্রয়ভূত পক্ষট ব1 পক্ষের অবচ্ছেদক বা বিশেষণাংশটি 

২৬২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অগ্রসিদ্ধ বা অবাস্তব হইলে আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হয়। যেমন 
“গগনারবিন্দং স্থরভি অরবিন্দত্বাং” এখানে হেতৃভূত অরবিন্দত্ব প্রসিদ্ধবস্ত 
হইলেও উক্ত হেতুর আশ্রয় গগনারবিন্দ পদার্থ অপ্রসিদ্ধ বা অলীক বলিয়। 

হেতুর আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস বা হেতুর দোষ হয়। পক্ষতাবচ্ছেদক 

ব| পক্ষের বিশেষণাংশটি অপ্রসিদ্ধ হইলেও আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ 

হয়। যথা *মপিময় পর্ববত বহিমাঁন্” পর্ববতের গুস্তরময়তই প্রসিদ্ধ আছে, 

কিন্তু মণিময়ত্ব প্রসিদ্ধ নহে, স্ৃতরাং পর্বতের বিশেষণীভূত মণিময়ত্ব অপ্রসিদ্ধ 

হেতু এখানেও আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হইয়াছে । 

স্বরূপাসিদ্ধিতে হেতু এবং হেতুর আশ্রয় পক্ষটি প্রসিদ্ধবস্ত হইলেও হেতুটি 
আশ্ররভূত পক্ষে থাকে ন৷ বলিয়। স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হয় । যেমন 

“শব অনিত্য চাক্ষুষতাং" এখানে শব্দ চাক্ষষগ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় নয় বলিয়! 

পক্ষতৃতশবে চাক্ষুষত্বহেতু থাকে না বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ 

হয়। আশ্রয়াসিদ্ধিস্থলে যেমন হেতু পক্ষে থাকে না, সেইরূপ স্বরূপাসি দ্ধিস্থলেও 

হেতু পক্ষে থাকে না। কিন্তু উভয়ের ভেদ ব] পার্থক্য-_(701616006) এই যে 

আশ্রয়াসিদ্ধিস্থলে পক্ষটি অবাস্তব বা অলীক পদার্থ হয় আর স্বরূপাসিছ্িস্থলে 
পক্ষপদার্থটি বাস্তব বস্তু । 

যে হেতুর বিশেষণপদটি ব্যর্থ বা অসিদ্ধ সেই ব্যর্থ বিশেষণকহেতু ব্যাপ্যত্বা- 
সিদ্ধি নামক হেত্বাভাস-__হেতুরদোষ বলিয়া অভিহিত হয়। যথা “পর্ববত 
বহিমান্ নীলধুমাং” এখানে ধৃমত্বরূপেই ধূমে বহ্ির ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্যতু স্বীকৃত 
হয়, গুরুধর্্ম বলিয়া নীলধূমত্বরূপে নীলধুমে বহিচর ব্যাপ্তি বা! ব্যাপ্যত্ব অস্বীকৃত 

হওয়ায় নীলধূমত্ব বহিন্র ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হয় না। নীলত্ববিশেষণপদটি ব্যর্থ 

হইয়াছে । স্বসমানাধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মান্তরাঘটিত যে হয়, সেই 

পদার্থট ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়! স্বীকৃত হয় ইহাই নিয়ম । বহমান ধৃমাৎ 
এখানে ধূমত্বসমানাধিকরণ অথচ সাধ্যডূত বহিঃ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদ কধর্মমাত্তর- 

পদের ভ্বার] দ্রব্যত্বাদি গৃহীত হয়, ধূমত্ব দ্রব্যত্বাদি দ্বারা অঘটিত হওয়ায় 

ধূমত্বব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হইল। নীলধুমত্বসমানাধিকরণ অথচ সেই বহ্ির 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মাস্তর হইল নীলত্ব, ধুমত্বটি এই ধর্মান্তরনীলত্বঘটিত 

হইয়াছে, কিন্ত অথটিত হয় নাই বলিয়! নীলধূমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়। 
গৃহীত হইল না, সুতরাং নীলত্বাংশটি ব্যর্থবিশেষণ হইয়াছে । স্ৃতরাং ব্যর্থ- 
বিশেষণকনীলধূুম হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ষি নামক হেত্বাভান হইয়াছে । সৃবর্ণময় 

অনুমানখণ্ডম্ ২৬৩ 



ধূমাং ইত্যাদি স্থানেও হেতুটি বার্থবিশেষণঘটত হওয়ায় ব্যাপ্যত্বাসিছ্ি বোধিত 

হয়। কাঞ্চনময়বহিমান্ এখানে পর্বতের প্রস্তরময়ত্বের প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু 

কাঞ্চনময়ত্বের প্রসিদ্ধি নাই, স্বৃতরাং সাধ্যটি ব্যর্থবিশেষণঘটিত হওয়ায় এখানে 

ব্যর্থবিশেষণকবহির সাধ্যাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাসত্বদোষ হইয়াছে। নৈয়ায়িক 

সাধ্যাসিদ্ধিকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করায় ম্বতন্ত্রৰপে আর সাধ্যা 
সিদ্ধির উল্লেখ করেন নাই । বিশ্বনাথ বলিতেছেন_-যেখানে মণিময় পর্বত 

পক্ষ হুইয়াছে সেখানে পক্ষাসিদ্ধি বা আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হয়। 

“হুদে দ্রব্যং ধূমবন্বাং। এখানে হেতুটি আশ্রয়ভূতহ্রদে না থাকায় অপর] অর্থাং 

স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হয়। আর যেখানে নীলধূমাদি হেতু হইয়াছে, 
সেখানে ব্যাপাত্বাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হয়। 

সে অনুমানে সাধ্য-সাধক হেতুর মত সাধ্যাভাব-সাধক হেত্বস্তরের প্রয়োগ 

হয়, সেখানে সংপ্রতিপক্ষনামক হেত্বাভাস বা হেতুর দোষ হয়। বাদী ও 

প্রতিবাদী উভয়ের প্রযুক্ত হেতু যদি তুলাবলশালী বলিয়া বিবেচিত হয়, 

সাধ্যসাধক হেত ও সাধ্যাভাবসাধক হেতু ষদি নিজ নিজ সাধাসাধনে অক্ষম বা 

অসমর্থ হন। বাদী হেতুদ্ধার] সাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলে প্রতিবাদীর পরামর্শ__ 
সাধ্যাভাবব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষ, পক্ষ সাধ্যাভাববান্ ইত্যাকারক অনুমিতির 

কারণরূপে উপস্থিত হইয়া বাদীর পক্ষসাধ্যবান্ ইত্যাকারক অনুমিতির 
প্রতিবন্ধক হয় । এবং সমানভাবে বাদীর সাধ্যবাপ্য হেতৃমান্ পক্ষ ইত্যাকারক 
পরামর্শজ্ঞান প্রতিবাদীর পক্ষসাধ্যাভাববান্ ইত্যাকারক অনুমিতির প্রতিবন্ধক 
হয়। সেখানে সংপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস হয় । যেমন বাদী বলিলেন- -শব্ধ নিত্য 

শ্রাবপত্বাং শবত্ববং। এখানে বার্দী “নিত্যত্বব্যাপ্যশ্রাবণত্ববান শব” এরূপ 

পরামর্শদ্বারা “শবনিত্য” ইত্যাকারক অনুমিতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলে এমন সময়ে 

প্রতিবাদী বলিলেন--শব্দ অনিত্য কাধ্যত্বাং ঘটবং। এখানে যদি প্রতিবাদী 

অনিত্যত্বব্যাপ্যকার্য্যত্ববান্শব্ধ ইত্যাকারক পরামর্শ ছারা শব্ধ অনিত্য ইত্যাকারক 
অনুমিতি করিতে যায়, তাহা হইলে পরস্পরের পরামর্শজ্ঞান পরস্পরের 
প্রতিবন্ধক হইবে, কোনপক্ষই সাধ্য-সাধনে সক্ষম ব1 সমর্থ হইবেন না । বাদী 

বলিলেন-_শ্রবণেক্ররিয়দ্বার1 শব্দত্ব গৃহীত হয় বলিয়৷ শবত্ব যেমন নিত্যবস্ত, 

সেইরূপ শব্দও শ্রবণেক্রিয়দ্বার! গৃহীত হয় বলিয়1 শব্দও নিত্য পদার্থ । বাদীর 

এই কথ শুনিয়। প্রতিবাদী বলিলেন-_ কার্য উৎপতিমান্ বলিয়া! খট যেমন 

অনিত্যবস্ত, সেইরূপ উৎপতিমান্ বলিয়া শবও অনিত্য বন্ত বলিয়। স্বীকৃত 
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হইবে। নিত্যত্বসাধক শ্রাবণত্ব ও অনিত্যত্বসাধক কাধ্যত্ব পরম্পরবিরোধী 
হওয়ায় পরস্পরের অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইল । যেখানে উভয়পক্ষের পরম্পর- 

বিরোধী হেতৃদুইটি তৃল্যবলশালী বলিয়া! কেহ কাহাকেও বাধ। দিতে পারে না 

ব! সাধ্যসাধনে সক্ষম হন ন1। কেবল সাধ্য ও সাধ্যাভাব বিষয়ে সংশয় 

উৎপন্ন হয়। সেখানে পরস্পর বিরুদ্ধ হেতুদ্বয়দ্বার পরস্পরবিরোধী পরামর্শজ্ঞান 
উৎপন্ন ব! উদ্ভাবন হইলে উক্তবিরুদ্ধ হেতুদ্বয় সংগ্রতিপক্ষ বলিয়া! অভিহ্থিত 

হয়। যেখানে সাধ্যাভাবসাধকহেত্বস্তর থাকে, সেইখানে সংগ্রতিপক্ষ হয়। 

যেখানে পক্ষ সাধ্যশৃন্য অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকে, 

সেখানে বাধনামক দোষ হয়। যেমন “উৎপত্তিকাল।বচ্ছিন্ন ঘটে। গন্ধবান্ 

পৃথিবীত্বাং” এখানে উৎপত্তিকালীন ঘটে সাধ্যভূত গন্ধ না থাকায় পক্ষবৃত্তি- 

সাধ্যাভাব এইজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত হেতু বাধিত নামক হেত্বাভাস বলিয়। 

কথিত হয় ॥ ৭৫-৭৮ ॥ 

অবিভি লিশজব- আগ ঘাবিজ্িহিআবিনা । ঘহাবিজিহিলি | আগযাবিজিহিতশ্ব: | 

অনইলি। হ্রকনাভিভিবিতর্খ: ॥৩এ। 

লী্তমুমাহিক ছি । লীঘুমআাহিক ঘহবযা ল ছুন্তুনানরভ্গহ্ক্ষদূ) হ্ঘ্রলালা- 
ঘিকবআা-ভমাচ্যলালক্জ্বন্-অল্ল্লিহাঘভিলহ্যাল ভমান্মলালন্জ্ষলালু। ছুমসাবা- 
আানতবহ্ায__ভনঅলালাঘিকততীলি। শ্রিভভ্তসীহিলি। কঘিভ্যীব-লহ্নাল-ত্যাতেললা 

ঘহালহাঁভনি অত্ুসজিঘহাতলল তক শ্রিষভুঘীহিলি। লখান্ব হবভাচ্যলিহত্র-াভঘা- 

আবজ্ঘাচ্যজাঘহানহাক্ষা্ভীন-ঘ্বাঘজ্যা্ঘনলানহানহালিঘয হত্শ্: | ভাযহুল্য হলি । 
হাঃ দহালাতন্ভটহ্ন্যতিহাচ্ত হত: । বীন ঘই বান্তন্বনগণি ল ধালি:। এর 

নৃক্তারত্ভিল্লী নুহ; ্রদিভঘীবীতঅস্গাণি জীখ্ঘম্ ॥৩৭-৩৫। 
হলি গীমিগ্বনাখ দস্বালন-নন্তান্থাম্া-শিহন্িবাঘাঁ বিজ্ঞাল্নজুভানজ্যামন্ত্ুনালব্ত্তম্ 

অনালমূ ॥৭। 

অসিদ্ধি হেত্বাভাসের বিভাগ ব1 প্রকারভেদ গ্রস্থকার দেখাইতেছেন-_ 

আশ্রয়াসিদ্ি ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা! । পক্ষাসিদ্ধি শবকের অর্থ--আশ্রয়ের অর্থাৎ 

হেতু প্রভৃতির আশ্রয়ভৃত পদার্থের অসিদ্ধি অপ্রসিদ্ধি ইত্যর্থ। অপরাশবের 

অর্থ-স্বরূপাসিদ্ধি ॥ ৭৫ ॥ 

নীলধূমাদিক ইতি। ধৃমত্বাদিধর্ম অপেক্ষা নীলধূমত্বাদি গুরুধর্্ম বলিয়! 
নীলধৃমত্বাদি ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয় না। কারণ স্বসমানাধিকরণ 

অথচ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক যে ধর্মাস্তর, সেই ধর্মান্তর দ্বারা অঘটিত ধর্মই 
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ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকৃত বা গৃহীত হয়। যথা! “বহি্মান্ ধুমাং” এখানে 
ধূমত্বের সমানাধিকরণ অথচ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধম্মান্তর হইল দ্রব্যত্বাদি, সেই 
দ্রব্যত্বাদিদ্বার! ধূমত্ব অঘটিত হওয়ায় ধৃমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকৃত 

হইল। “বহমান নীলধৃমাং” এখানে নীলধুমত্বের সমানাধিকরণ অথচ 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদধন্মাস্তরনীলত্ব, সেই নীলত্বদ্ধার1 নীলধূমত্ব ঘটিত হইয়াছে, 
অঘটিত হয় নাই, এইজন্য নীলধূমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকৃত হইল না। 
“অয়ংদেশো বহ্িমান্ ভবিষ্যতি ধৃমপ্রাগভাববত্বাং” ইত্যাদিস্থলে ধৃমপ্রাগভাবত্বের 

ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ত্বসংগ্রহের বা উপপাদনের জন্য “স্বসমানাধিকরণ” এই অংশ 

ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকলক্ষণে সন্নিবিষ্ঠ হইয়াছে । অন্যথা ধৃমপ্রাগভাবত্ব, ব্যাপ্য- 
ভাবচ্ছেদকধশ্মাস্তর ধৃমত্বদ্বার1 ঘটিত হওয়ায় ধৃমপ্রাগভাবত্বের ব্যাপ্যতাবচ্ছেক* 

ত্বানুপপত্তি হয়। কিন্তু স্বসমানাধিকরণাস্ত নিবেশ করিলে ধুমত্বধর্মটি ভাবপদার্থ 

বলিয়] ধৃমপ্রাগভাবত্বের ব্যাধিকরণধর্ম হইয়াছে, সমানাধিকরণধর্ম হয় নাই, 
স্বতরাং তাদৃশব্যাপ্যতাবচ্ছেদ কধম্মাস্তরপদের দ্বার! ভ্রব্যত্বাদি গ্রহণ করতঃ 

ধৃমপ্রাগভাবন্বে লক্ষণসমন্থয় হইল। সংপ্রতিপক্ষের লক্ষণ ব৷ স্বরূপ বলিতেছেন-__ 

“বিরুদ্ধয়োঃ” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। “কপিসংযোগী এতদৃবৃক্ষত্বাং" ইত্যাদি 

অব্যাপাবৃত্িসাধ্যকস্থলে সাধ্য ও সাধ্যাভাব একাধিকরণবৃক্ষে বর্তমানকরায় 

উহাদের সামানাধিকরপ্য আছে। সুতরাং কপিসংযোশব্যাপ্যবান্ ও কপি- 

সংযোগাভাবব্যাপ্যবান্ ইত্যাকারক পরামর্শদ্বয় থাকিলেও সংপ্রতিপক্ষ হয় না। 

এই সদ্ধেতৃস্থলে সংপ্রতিপক্ষনিষেধের নিমিত্ত “বিরুদ্ধয়োঃ হেত্বোঃ” অর্থাং 

পরম্পরবিরোধী হেতুদ্ধয়ের এইভাবে কথিত হইয়াছে। স্ব-সাধ্যের বিরুদ্ধ 

অর্থাং অসমানাধিকরণ যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবত্তা পরামর্শ 
কালীন সাধ্যের ব্যাপ্যবত্তাপরামর্শের বিষয় সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত 

হইয়াছে । যেমন ধূমের সাধ্য হইল বহি, বহ্চির অসমানাধিকরণ বহ্ত্যভাব, 
বহুচ্যভাবের ব্যাপ্যবত্তাপরামর্শজ্ঞানকালীন বহিনব্যাপ্যবত্তাপরামর্শজ্ঞানের বিষয় 

'যে হেতু, সেই বিরোধী হেতুই সতপ্রতিপক্ষ বলিয়া! কথিত হয় ॥ ৭৭ ॥ 

সাধ্যশৃন্ত ইতি। পক্ষশবের পক্ষতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট এতাদ্বশ অর্থই 

বিবক্ষিত। এইরূপ বিবক্ষিতার্থ প্রদ্গিত হওয়ায় উদ্দেস্যতাবচ্ছেদ কীতৃত 
অন্যদেশাবচ্ছেদে বা অন্যকালাবচ্ছেদে বিধেয়াংশের জ্ঞান ব্যুংপতি সিদ্ধ হওয়ায় 

'ধট গন্ধবিশিষ হইলেও উৎপত্বিক্ষপাবচ্ছিন্ন ঘট গন্ধাভাববান্ ইভ্যাকারক 

বাধের অনুপপত্তি হয় না। যেহেতু কাল, দেশ ও স্থান প্রভৃতি ইহারাও 
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পক্ষতাবচ্ছেদক বলিয়া পরিগণিত হয়। পক্ষতাবচ্ছেদকীতবতদেশাবচ্ছেদের 
উদাহরণ দেখাইতেছেন--“এবং” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। মুলাবচ্ছিন্নবৃক্ষকপি- 
যোগী এখানেও এন্ূপ বোধিত হয় অর্থাং যদিও বৃক্ষে কপিঅংযোগ থাকে, 

তথাপি মৃলাবচ্ছেদে বৃক্ষে কপিসংযোগাঁভাব থাকে, যেহেতু দেশ, স্থান এবং 

কালাদিও পক্ষতাবচ্ছেদক হয়। অতএব এতদ্বৃক্ষত্বহেতব বাধদোষ বলিয়। 

গপা হয়। যে সময় পধ্যস্ত পক্ষ সাধ্য সন্দেহবান্ ইত্যাকারক জ্ঞান থাকে, 
তাবংকাল পর্যস্ত পক্ষে সাধ্যসাধনের নিমিত্ত হেতু ব্যবহৃত হয়। এ হেতু 
কোন দোষযুক্ত না হইলে সাধ্যসাধনে সমর্থ হ্য়। কিন্তু ষেস্থানে কোন 
বলবং প্রমাণের দ্বারা পক্ষসাধ্যাভাববান্ ইত্যাকারক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান 
উৎপন্ন হইয়াছে, সেম্থানে আর পক্ষ সাধ্যসংশয়বিশিষ্$ ইত্যাকারকজ্ঞান 
উৎপন্ন ইয় না । এইজছৃ/ই বাধ হেতুদোষ বলিয়] গণ্য হয় বা বাধিত ছুষ্টহেতু 
বলিয়। স্বীকৃত হয়। “কালাত্যয়াপদিষ্” অর্থাং কালের-_সাধ্যসন্দেহকালের, 
অত্যয়ে অতীতে, অপদিষ-প্রযুক্ত হেতু কালাতীত নামে হেত্বাভাস বা 
দুহেতু হয়। এই দুষ্টহেতৃতে অবাধিতত্বের অভাব থাকে বলিয়! উক্তহেতু 
বাধিত বলিয়৷ অভিহিত হয়। পক্ষে সাধ্যাভাব প্রমাণসিদ্ধ হইলে হেতু 
বাধিত হয়। “যাগে! ন হ্গহেতুঃ ক্রিয়াত্বাৎ, গগনবং” এই অনুমান পক্ষতৃত 
যাগে সাধ্যতৃতনবর্গহেতৃত্বাভাব আছে। কিন্তু বেদপ্রমাণ দ্বার পক্ষভৃত যাগে 
'্বর্গহেত্ত্বই অর্থাং সাঁধ্যাভাবই সিদ্ধ বলিয়া এখানেও হেতু বাধিত হইয়াছে 1৭৮॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যার কীরেশ্বর তর্কতীর্--দেশিকোতমোপাধিক 
শ্রীত্রীজীবন্ধায়তীর্থমহোদয়ান্তেবাসি-_ ভারদ্বাজান্নদাপ্রসাদসুত _-শ্রীগোপালচন্ত্র 
'তর্কতীর্থকৃত কারিকাবলী সহিতসিদ্ধাস্ত মুস্তাবলীর অনুমানথণ্ডের সবিশদ 
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২1 

অনু ণানখণ্ডম্ ২৬৭ 



তঘমালবহ্ভম্ 

সামী সঘলল: ঘহলী বাননাহিন্মূ। 

ঝাত্হদ্ীবাঁনাহীলা ঘা জ্যাক জা কব্গ নলমূ॥।৩২।। 
নান্বতার্থভ্সালিবহাতস জিভ্সানাহ ভল্মবী | 

ঘনযাছ্ঘিহালাল্নু হাজিনীহনমাকম্ |।4০।। 

এখন উপমান প্রমাণের বিষয় বলিতেছেন। উপমিতি তৃতীয় প্রকারের 

অনুভব। এই অনুভবের করণ উপমান প্রমাণ বলিয়! অভিহিত। কোন 

অজ্ঞাত পদার্থে ষদি কোন জ্ঞাতপদার্থগত সাঘৃশ্যের প্রত্যক্ষ হয় এবং উক্ত- 

সাদ্ৃশ্ প্রত্যক্ষের দ্বারা উক্ত অজ্ঞাত সাধ্যবস্তর নামের সহিত তাহার সম্বন্ধের 

নিশ্চয়াত্মক অনুভব হয়, তাহা হইলে এ অনুভব উপমিতি বলিয়া! অভিহিত 

হয়। যেমন গবয় নামে এক জাতীয় পশু আছে, এই পশ্ড অরণ্যেই বাস 

করে। গবয় আবার “নীলগাই” শব্দদ্বারা বোধিত হয়। গবয় গোসদৃশ 

অরণ্যবাসী পশুবিশেষ, গরু নহে। গরুর সামনা বা গলকন্বল আছে। 

গবয়ের গলকন্বল নাই । কিন্ত গবয়ের শরীরের অন্যান্য অংশ গরুরই মত । 

গবয় অরপ্যপণ্ড বলিয়! গ্রাম্যবাসীর পক্ষে গবয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া! 

স্বাভাবিক নহে । অথচ গ্রাম্যবাসী ব্যক্তি গবয়শব শুনিয়াছেন, কিন্ত গবয়- 

শব্দের অর্থ বা গবয়বিষয়কজ্ঞান নাই । একদ! কোন অরণ্যবাসী ব্যকির 

নিকটে গ্রাম্যবাসী জিজ্ঞাসা করাতে অরণ্যবাসী ব্যক্তি বলিলেন--“গোসদৃশঃ 

গবয়ঃ” অথবা যথা গৌঃ তথা গবয়ঃ অর্থাৎ গরুর সদৃশ পশু গবয় বলিয়া 
অভিহিত হয়। “গোসদৃশ পশু গবয়” ইত্যাকারক অরণ্যবাসীর এই বাক্যকে 

অতিদেশবাক্য কহে। গ্রাম্যবাসীব্যক্তি এই অতিদেশবাক্য শ্রবণ করার পর 

বনভ্রমণে গমন করিয়া অরণ্যে গোসদূশ কোন পশু প্রত্যক্ষ করিলেন অর্থাৎ 

অরণ্যে কোন পশুতে গরুর সাদৃশ্য দর্শন করিলেন, তখন সেই গ্রাম্যবা সীরু 

স্বতাবতঃই পৃর্ববশ্রত অতিদেশবাক্যার্থ স্থৃতিপথে জাগরিত হইল । দৃশ্যমান 

পশুতে গোপাঘৃশ্যের দর্শনের ফলে “গো সদৃশ পশু গবয়”এই অতিদেশ বাক্যার্থের 

স্মরখ হইল। পরক্ষণে উক্ত ন্মরণের দ্বারা “অয়ং গবয়পদবাচ্য” ইত্যাকা৷রক- 

২৬৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



জ্ঞান উৎপন্ন হয় । এখানে গবয় শব্দের সহিত পশুসম্বদ্ধের--বাচ্য-বাচক ভাব" 

সম্বন্ধের জ্ঞানই উপমিতি । এই উপমিতি নামক তৃতীয় প্রকার অনুভবের করণ 

হইল- দৃশ্যমান গবয়পশুতে পূর্ববজ্ঞাত গোপশুর সাদঘৃস্য জ্ঞান, এবং সাদৃস্যের 
প্রত্যক্ষ জন্য গো-গতসাদৃশ্ঠপ্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন অতিদেশ বাক্যার্থ স্মরণ হইল 

এ করণের ব্যাপার । গবয়ত্ব জাতিবিশিষ্ট গবয় পশুমাত্রই গবয় পদবাচ্য এইরূপ 

জ্ঞান উপমিতিরূপ ফল। এইভাবে ন। বলিয়া “অয়ং গবয় পদবাচয১1৮ এইরূপে 

বলিলে দৃশ্যমান গবয়াতিরিক্তগবয়ে বা গবয়মাত্রেই গবয়পদবাচ্যত্বের জ্ঞান 

হইবে না। অতএব গবয়ত্ববিশিষ্ট পশু গবয় পদবাচ্য এইরূপ জ্ঞানই উপমিতি। 

বিশ্বনাথ বলিলেন--অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণের পর “গবয়পদবাচ্য” 

ইত্যাকারক গবয়াদিপদের যে শক্তি জ্ঞান হয়, তাদৃশশক্তিজ্ঞানই উপমিতিরূপ 

ফল ॥৭৯-৮০॥ 

ভঘদিলি ্যুন্দাহ্যলি- পার্মীঘাভবলি। যগসাংগ্ঘীন কলম্ঘিহ গামীলাঘীকন্-_ 

বীভহী হাতযণহ্লাহ্ছম হুলি। পহন্বান্ গ্লাীছীল ল্ন্নিহ্হগ্যাবী আন্রমীচ্ভেলগ 
খীভারহ্যহ্হান অধ আলম্, লহ্তঘনিলিকহ্আল্। লভ্লল্তৎ' বান্বহো বাত্রজনহ্লাভম 

হতনিইহানাঙ্গযাখংনহ্ণ যহ্ আবী, লইন ভযাঘাহ: | লহ্নল্ত্ বাত্রমীঘজযঘহুলান্য 

হলি সাল ঘহু জাযবী, লহ্ঘমিলি: । লন্তু অয বালঅঘহ্তাভ্য ছত্তুঘলিলি: | আতযাল্লই 

হাজিসন্থালানসবকানু ।৩ৎ-০।। 

ইতি শ্রীবিশ্বনাথপঞ্চানন ভট্টাচার্য-বিরচিতাক্াং সিদ্ধান্তযুক্তাবল্যামু পমান- 

খণ্ডম্ সমাপ্তমূ ॥৩ ॥ 

যেখানে অর্থাৎ প্রথমে কোন অরণ্যবাসী ব্যক্তির নিকটে গ্রাম্যবাসী ব্যক্তি 

জিজ্ঞাসা করাতে অরণ্যবাসী ব্যক্তি বলিলেন- গোসদৃশ জস্ত গবয়পদবাচ্য 

অর্থাৎ গরুর মত-_সদ্দূশ অরণ্য পশুকে গবয় বলে। পরে সেই গ্রাম্যবাসী 

কোন অরণ্যে গবয় প্রত্যক্ষ বা দর্শন করিল এবং সেই গবয়পশ্ডতে গোসাদৃশ্যের 

যে দর্শন ব৷ প্রত্যক্ষ হইল। দৃশ্যমান গবয়পশুতে পূর্ববজ্ঞাত গরুর সাদৃশ্য 

জ্ঞানই উপমিতির করণ বলিয়া! কথিত । গোসাদৃষ্ত জ্ঞানের পর গ্রাম্যবাসী 

ব্যজির “গোসদৃশো গবয়পদবাচ্য” ইত্যাকারক স্বভাবতঃই পূর্ববশ্রত অতিদেশ 

বাক্যার্থের স্মরণ হয়। এই অতিদেশ বাক্যার্থ ম্মরণই উপমিতির ব্যাপার 

বলিয়া! অভিহিত হয়। তাহার পর “গবয়ত্ববিশিষগবয়্ পশু গবয়পদবাচ্য” 

ইত্যাকারক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানই উপমিতি বলিয়া কথিত। 

কিন্ত অয়ং গবয়পদবাচ্য অর্থাং এই দৃষ্তমান অরণ্য পশুটি গবয়পদবাচ্য 

উপমাপখণুম ২৬৯ 



এইনধপ জ্ঞান উপমিতি বলিয়া স্বীকৃত হয়না; যেহেতু অন্য গবয়ে গবয়- 

শববৃত্তিশক্তি জ্ঞানের অভাব প্রসঙ্গ হইয়া উঠে। অর্থাৎ গবয়মাত্রে শক্তি- 

জ্ঞানের অভাব হওয়ায় যাবতীয় গবয়বিষয়ক জ্ঞানের অনুপপত্তি হয়। অতএব 

গবয়ত্ববিশিষ্ট দৃশ্যমান একটি গবয়ের জ্ঞান হইতে তজ্জাতীয় সকল গবয়ের 

জ্ঞান উৎপন্ন হয় এরূপ বুঝিতে হইবে । 

ইতি মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্_ দেশিকোত্তমোপাধিক 

শরীশ্রীজীবগ্ায়তীর্থমহোদয়াস্তেবাসিভারদ্বাজান্নদাপ্রসাদসুত -_ শ্রীগোপালচক্্র 
তর্কতীর্থকৃতকারিক।বলীসহিত সিদ্ধান্তমৃক্তাবলীর উপমানখণ্ডের সবিশদ্ 

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ 

২৭০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হানহুবযক্তম্ 

অন্যালল্ত দত ভ্রাং অঙ্গ নহার্থণী: | 
হাল্ছনীন: হত বঙ্গ হাজিলী: অক্ষাহিতী |14৫)। 

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান প্রমাণ নিরূপণ করিয়। বিশ্বনাথ শব্দ প্রমাণের 

বিষয় বা পরিচয় দিতেছেন। নব্যনৈয়ায়িকমতে বাক্যান্তর্গত পদসমূহের 

দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানই শব্দপ্রমাণ বলিয়া অভিহিত হয়। পদসমূহের জ্ঞানই 

শব্দপ্রমাণরূপে শাববোধের করণ বজিয়। কথিত হয় । পদলক্ষণ-_-শক্তংপদং | 

অর্থাং শক্তিবিশিষ্টই পদ বলিয়া অভিহিত হয় ৷ জ্ঞানোৎপাদনসামর্থ)ই শক্তি- 

পদের অর্থ । ঘটাদিপদ নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ অর্থকে প্রকাশ 

করে। ঘটাদি পদ ঘটাদি পদার্থকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব 

সেই সেই পদের সহিত সেই সেই অর্থের একটি সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে 

হইবে । এ সম্বদ্ধই পদের দ্বার! অর্থবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে। যে পদের সহিত 

যে অর্থের সম্বন্ধ আছে, সেই পদের সম্বন্ধ হইতেই সেই অর্থ প্রকাশিত হয়। 

সেই সম্বস্থই হইল শকি-_জ্ঞানোৎপাদনসামর্থ্য। পদের সহিত অর্থের যে 

সম্বন্ধ, সেই সন্বদ্ধের নাম তাদাত্ম্য । আলংকারিকমতে- তাদাত্মযশবের অর্থ 

ভিন্ন ভিন্ন বা বিভিন্ন । সকল পদার্থেরই ব' প্রত্যেক পদার্থেরই বোধক শব্দ 

পৃথক্ পৃথক রূপে বুঝিতে হইবে । “যাবস্তঃ শব্দাঃ তাবস্তঃ অর্থাঃ, সকৃদুচ্চরিতঃ 

শববঃ সকৃদর্থং গময়তি”। 

শব নিজ অর্থকে অভিন্নরূপে প্রকাশ করে। শব্দ হইল আকাশবৃতি, 

আর অর্থ হইল ভূতলবৃতি, আর অর্থজন্য জ্ঞান আত্মরৃত্তি। অধিকরণ ভিন্ন 

হওয়ায় শব্দ ও তাহার অর্থ ভিন্ন বলিয়] স্বীকার করিতে হইবে। ন্যায়মতে 

সংকেত মাত্র শক্তি বলিয়া! কথিত হয়। ঈশ্বরেচ্ছাই সংকেত। অস্মাং শব্দাং 

বা পদাং অয়মর্থে! বোছ্ধব্যঃ এই পদ হইতে এই অর্থ বোধিত হউক্ ইত্যাকারক 

উন্বরীয়-ইচ্ছাই সংকেত ব! শক্তি। সংকেতের অপর নাম শক্তি। 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_শাববোধস্থলে বা বাক্যার্থবোধস্থলে পদজ্ঞান করণ 

বলিয়।! কথিত হয়। পদজন্য পদার্থজ্ঞান বা পদার্থস্মরণ শাববোধের ব্যাপার 

বলিয়া স্বীকৃত হয় । শক্তিজ্ঞান সহকায়ী কারণ, শাববোধ বা বাকণার্থবোধ 

শবাথগুম্ ২৭১ 



হইল ফল। “গঙ্গাপ্রবহৃতি” এই বাক্য উচ্চারিত হইব! মাত্রই «গঞ্জ! ও প্রবহৃতি” 

এই পদঘয়ের শ্রাবণপ্রতাক্ষাত্মক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান পদজ্ঞান বলিয়। 

অভিহিত হয়। পরে উক্তপদদ্বয়জন্য ভর্গীরথ-রথ-খাতাবচ্ছিন্লজলপ্রবাহ ও 

প্রবহন ক্রিয়ার জ্ঞান ব ম্মরণ হয় । এই স্মরণাত্মক জ্ঞানকে পদজন্য-পদার্থোপ- 

স্থিতিরপ ব্যাপার বলে। এই পদার্থোপস্থিতিতে শক্তিজ্ঞানের আবশ্যক হয় 

বলিয়া! শক্তিজ্ঞান শাকববোধের বা বাক্যার্থবোধের সহকারিকারণ বলিয়্। 

স্বীকৃত হয়। ভাগীরথ-রথ-খাতাবচ্ছিন্ন-জলপ্রবাহরূপ গঙ্গাপদার্থও প্রবহন- 

ক্রিয়ার অর্থ পূর্ববজ্ঞাত থাকায় এখন গঙ্গাদি শব্দের শ্রবণের পর উক্ত অর্থসমূহের 
স্মরণ হইল। উক্তপদার্থ সমূহের স্মরণের পর «গঙ্গা বহিতেছে” ইত্যাকারক 
যে পদার্থদ্য়ের পরম্পর সম্বন্ধবোধক বাক্যার্থজ্ঞান, এই বাক্যার্থজ্ঞানই 

শার্ববোধ বলিয়৷ কথিত হয় ॥ ৮১ ॥ * 

হাভ্হমীঘ-সন্জাত হ্হবিলি-ঘহ্জানল্িজি। লন্তু হাযনার্ন ঘর্থ কংআলূ। 
নহামাইডনি লীলি-হতীক্ষা্ী হাভ্ছনীঘান্। দব্াধত্ীবিলি। নব্জল্যঘহা খ্রহনহ 
ভমাথাহঃ | আল্যশা ঘহ্যালনল: সত্বহ্বাহিলা ঘহাখাঁঘভ্থিলাতনি হাভ্হনীনাদটী: | 

লক্গাঘি স্কত্যা নহ্জল্যত্থ বীখ্যম্। অল্যথা ঘহাছি-ঘহান ননাঘত্রকন্বন্পীন শাঙ্কাহা- 

হনহতী আবী আক্কাহাহ্সাণি হান্হুবীনানদী: | স্থুতিহ হাডি-ভহাতআাল্যহব্রচনবল্ঘ: | 
লন হাক্ষিষ্বালহঘীঘযীবা", দূত" হাক্িলহ্থালান নহ্হ্বাঘি লনঅজ্তীন ললুহলহআা- 

ন্তন্গন: | দহ্ষ্বানহসন্থি হৃক্রতচ্মন্ষিহ্বানজিঘযা নহারখীনহ্খানক্ষআমূ। হাজিহল্ত 

ইন অহ হাশর অকব্রন্থঃ | আা ম্যাহলান্ভভ্বাহ্ঘলখীণ লীজুত্য হলীগ্রইভ্ভাকঘা । 

আস্তুনিষ্ক লাম্পি হাক্ষিংবিন, “ছ্চ্ফান্হাওহলি দিলা লাম স্তুয্যাহিগ্লীগ্বইগ্ভাঘা: 
অতআান্। আগ্ুনিকবন্ক' লিউ তত ল হাক্তিহিলি অজ্দহাযঃ | লল্যানন্ত ইন্ইভা ল 
হাতি: ন্থিন্তু হন্ভ্। বীনান্তুলিক্ক-অন্ক লিব5দি হাকিহভ্খনব্যান্তু: | হাজি-মহভ্ত্ 
ন্যাকংতাহিন: । ভরখান্ছি-_ 

“হাজিসন্থ জ্যাকহআীঘলানকীনামীানযাহ ভ্যলস্থাহলহন্্ । 

অ।ল্ঘহ্সহীনাহ্ নিন্ববর্ণহল্নি ভাজিম্যল: বিল্তঘহ্ততন্ত্তা: ॥৮ 
আান্ত-সন্ভলি-সব্জযাহথীনাঁ হাকিসঙ্থী তযাক্বআাহ সনলি। হ্বন্িব্ তত বলি নাছ 

ক্যত্যবী। যথা- ঈঘান্ছ্তীহাজ্গালভ্য চলছি হাক্িতত্যবী। দ্ধ: ঘন্লীকতাহী 

ভরসা ভঙ্থ শ্ন্গভ্যামবাল্লবখ লরহন্ীহআাত্ হযতযবী ছিল্তু ছুলী হাকিতাঘনানূ। 
্ুবিহ্সা্থী সক্চাবীমূত আাভবী। লম্ম ক্তৃনজিঘালাদতগ্াহিঘহীধাত ভুবীযা 
ভ্যাহিলি শ্রাভ্যমূ, চ্্ণভঁছযালসিখানভয তঙ্গ লল্সবান। অরভ্যানিমানআীবমহ্ন্ম 
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কলাহানঘভ্: সনাল্লঘহীঘহ্খা্যঃ। “কমআাহীপ্রযভয হলংলিহীঘজন 
লান্দভ্ঘালিঘমতলমর্থ: | বীন ছস হন লঙ্গী ব্ভলীবমাহী ল শ্রী অঁভযাল্তঘঃ। যঙ্গ 
ক্্লবী ন লিহীঘতজত বান্ঘয্ঘমূ, ভহ্মাবআাঘ-_সখনাল্বীলি। থল্া ঘাত্লখাশ্রিবিক্তা- 

নিহীঘতত্ন মখনহ্ভাখখ:। বীল শন হুন্র লগ্লী বাছভনীল্যাহী শ্বগ্াউনহিতামূ। 

ক্ীক দলীতযাবী ব্ীকাইনহিজাম লিলীবভ্জমূ। লভ্য জিন্ীবান্জণহীনভখাত্যতলাহ্ 

বাহ্ঘলিলি। ঘৃ্ব ল্যানাইডঘি ল হাতিবাঁহলাল্। হ্খীবভলীতঘাহ্থী ভ্ত ভ্যানাই 
শাসঘংন ত্রা ভগাআা। জালাল্ীরযাহী ত্র আগযংন, লহ্যর্তীতযান্ী তু সলিঘীবি 

লিফৰূছাঘা | তলালাহ অখা হাকিপহতখীজমূ। হল ভ্বীনান্ঘি হাজিসন্ত:। 

বলি নাকী ভ্রন্ছিন্ ইঘজ্যবী। যথা লীভাহ্নিতালাঁ লীক্তজ্নান্থী লীভাহ্ি-লিহাছই বব 

হানি: কীঘন ভ্যুনুঘাহ্িলা। খাদি াঘনান লীআাহানন হালি, লীভ্তানি-নিহাচ্ছন্ত 

কহাগলি । হ্ধনামল্রান্যা্দি। যথা জ্বীক্ষিত: পিক্রনক্-আাভ্য হতঘাহি হাভ্হালু 

তিক্কাহি-হাতহানা জীন্গিত হানিলসন্থ: | হর্ন ম্মনহ্থাহাঘি । অথা সঘীজক্ক-মুজল 

অন্রমানবতস্তললল্। লভন্্ সুতা সবীভ্য-নুজল ঘত আলীল: | লহ্লঘাহ্য দাগ ভখী- 
নাভী ঘহ্ালমনৃ্ন ক্লান্ণ' ঘতনালঘলি হাভ্হসযীত্যমিতনতরনাহলি । ললহম্ ঘণ্ু 

নয বালালধকঘাহ্াম্ব্যান্থী আশ্রাণীল্রানাঞ্ঘাঁ ঘত্াহ্নহালাঁ জ্ঞাহ্ান্তিল-ঘত্াহী 

হাবিব থ্ন্তালি। ছকখস্ব খুলন্তি নীঘী ঘতু হুতযাহি হাভ্হাল্ন হাভ্ৰলীঘ: | ঘতাহি- 

ঘহানা ক্কাত্ঘাজ্িল-ঘত্াহি-নীম বানখ্যলিশাবনানূ, জ্কাত্থনানীঘ সলি ঘ জিজানীনা 

ব্াদখঘনি, লহ্মামাল্ল হাভহনীঘ হত্যদি ঈন্বিনু। ভলল। সঘললঃ কাহ্যান্লিল- 

খত্তাকী হাজযন্রথাগীতণি ভাঘনন নহন্বাল্ লহ নহ্্যা্ীঘ্িআানু। আন্রহ্ত “অঙ্গ 

ঘুভ্ব আাল:, কল্যা বী বলিআী”্তঘান্বী মৃত্ৰসাভাহ-জুলাভিল্সাঞনা ভুত 

ন্তুদাঘ ললুক্রাহ্ঘাত্রন অহ্হানান্ভাভহ্নীন লিআীঘ লভ্তন্তুলযা ীঁহাভুদমজণাহ্যলি | 

বধান্ন ভ্ঘসিন্াহাল্ন কাহযালিনবী হানি: | লন্ব ভস “অ নহব”কআনি-হাভ্হাল্বহ- 

এষঘান্থাত্ম্ , লানানাান্, “ঘি | ছুগংব জালী ম্ুনহন'কযানী লহ লালা । 
হতগ্রস্ব ভাঘবাহন্িলঘ্ডনি হাকিব্সলত্া ঘহুনহ্হস ঘভলাগ হাকিমন্র্াহজবি | হৃত্র 

আান্ঘহীনাহ্নি হান্গিব-মন্থ:। ঘা ঘননমহনতর্ণনীতঙ্গ অঅণহ্ত্র হবীর্ঘহুকতিহীদ 
আহ্ঘনা' দঘীন:, জী তু চ্টন্ভালান্। লঙ্গহি “বঙ্গান্যা জীনমযী চ্ভাবল্বীগঘী 
লীহ্দানাবিিগ্তত্লি” । লখা--“ঘভ্রল্তী ভ্বভ্রহাতসালা আব দঙ্সহাললমূ। লীহ্নানাহন্ব 

লি্ট্তি যথা: ন্কতাহাহাভিন: ॥” হলি ভরা্নঘহীমাহ হাঘহুক্ট হাতি: লিআমব। 
ক্ষয়ী ত্র হাকিসদানূ সঘীন: ; লানাহাঙ্গিল-ছ্ভণন বাততাত। হতযাহিদষই তত্র গিনিগান- 
কানানাজানাহার্গিলক্ঞ্ঘলম্। হন লিঅত্তআাহ্ঘি হানি: | নিঅহজল্ত্য অনুজলানাখক- 

সী 
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ঘহাল্লইজ লহ্্থকরলমূ। ঘখা ঘতীহব্বীতংস ক্হীওব্বীদল ঘিনংআাহ ঘহ্হ্হ্য 
ভঙ্হী হানিলসন্: | চৃতে ঘন্বভহস দাজক্কবীর্নলল লিশহআহ।ছযাভহস যলাখল 

কঙ্যবী। ঘর্ত দঝিজঘহ্কম আাজিগযাহণি হা্িজহ: | যথা হুছু ভহজ্ঞাহ-লহী-মগ্তংনক্ধা 
হীআীজাহী দিচ্চহাতহ্হর জীন্ছিত হানিলসন্থ ছলি। 

লগ জালানন হাকিম: , লন্তু জ্যন্গলী, জ্যজিন্াবাহু আন-জ্ান্ব। আ্যফি ম্রিনা 
জালিলানহসাঘমমমাহ জ্য্গবহণি শাললিলি কথিনূ। লন্গ। হাক্তি নিলা জ্যক্ষি- 
লানান্তুঘঘলী: | নন্দ ল্ঘলীবহাজা, অন্ুরণলি-সবি্ব-্ঘান লিলাঘি ত্যক্তিনীঘামূ। 
লন ন্ব ভ্যকিহাত্তী আনন্তম্  অন্ভত্মন্তী হ্ক্ষতআাত্তর হানবী: ভত্রীক্াহান্। ল 

্বালন্্যাস; বীনোইইনান্তুযাসক্ষলান। কিত্্র বী: হাধনি হাকিপসম্থীযঘি, লহ 

ভ্যলীহাক্ষি | ঘহি ত্ বাত হানযমিলি ছানা বাটসম্জাহক-নহাখহনহতা 

হাত্হনীঘহন্ঘ ল হআাল্, অমানসকাহকংইল হাজিস্বালহয ঘহাখ্মহণ হাভহনীঘ দলি দ্ছ 

ইত্তূতানূ। ক্িত্ব বীতি যহি হার্সিববহা বীংঘ্ন ছাক্ধমলানহুটহ্্ট নাভযমূ । বীতমন্ত্ 

বারলহাব্নবিলশন বলি অঙ্জভ্ভ বীবনবলতমূ। লগান্ব বীল্মজ্ীনাঁ হাঙ্গঘলামং ত্ন- 

গন্তুগনহান্ লঈত বাহলমূ। উহদাধূ লন লজুজআহ্আান্কলিলি হাচ্ভনঘীহুল্মকি শীঘানুনঘতযা 

জকণমালা হাজিজ্তাঙ্কুলি-মিহাচ্ছ্যেকানন শ্রিগাকযলীলি | 

হাতদ'ঘহ | লঙ্ন্তুমিঘনূ। হ্ৃন্িহ ঘীহিক ল্নন্িহ ক ভ্ম্ঘিহ যাঁবাহন্ত জান্নিহ 
ঘীবিকফরূম। ভখান্থি-_অসালযলাখ হত স্তুঘধী, লহ হীতিক্ষমূ। খা ঘান্ছকাি- 
দব্মূ। ঘঙ্গানঘনহাক্িনিরহাযা ভন্ভুহাযহানত্যা ঘৃষ্থার, লহহতৃদূ। ঘথা বালক হি- 

ঘব্মূ। অঙ্গ তত অলযলহাক্ি-জিমবী অস্ুহাযহাকিহচ্ঘব্রি, লহ যীবাহনুমূ। অযথা 

অস্কুজাহি-নহ্দূ। ভীশ্ান্থি- দত্ত অনহ্ললযনহামত্আা দঙ্থজনি-ক্তদনখ' আঘযলি। 

অনুহাঘহান্তত্যা "্ব ল্মতল কণীল দম্ম' অীঘঘতি। ল নব ঈনভানঘলহান্তা জুমুই৩ছি 
সমীবাঃ হযাহিলি আান্যমূ। ত্বর্ি-হ্বালহঘ ইললীবিদ্াখ্র-জুভী-সতিজন্নন্দংত)হিনি 

সাত: । শধত্তুনহন্ত অ্তুহাঘহানভুঘহ্খিনঘল্প 5লযন্াখ-ঘস্কুজনিজ্ঞব্হক্তরথী ললি, 

আামিত্সান্ অঙ্গ তত হত্বমর্জ্য মাছ: সলিল্থীযবী, লগ ভহাজঘা স্তুসুহাইনীঘ: । বঙ্গ তত 
সৃ্ুহতেন হীন আীঘিল লাল্ণচ্ঙ্ঘান, ঘষ্াতভংথ ম্ঘ আঘংলল ম্বাতযন্রহাকি-লাঈআ 
দিল্ঘা হাসু: । অঙ্গ তু ভ্যকঘ্াহী অলযলাখজানহলল অস্ভুহাযহাষহ্যা ঘঙ্মঈীল 
কীল মীন: । হহি ভ্ জ্সধঘন্স' শিজালীতমল, অহাভহাজাইঈলি। হঙ্গন্তু হীঁবিজাখ- 
সবর: হামলা আীঘ ভহ্ ঘীবিদ্ধকত্বদূ। অখা ভক্িহাহ্-ঘহম। ঘগ্রছি 

শহনবনকা লত-ুল্লাহি-ঘু'চযব ঘাবালিহীমীওঘীলি 14২) 
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান প্রমাণ নিরূপণ করিয়া গ্রন্থকার এখন শব্দ- 
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প্রমাণের পরিচয় প্রদর্শন করিতেছেন--“পদজ্ঞানং তু” ইত্যাদি গ্রন্থ ছার] । 

পদসমূহের জ্ঞানই শব্বপ্রমাপরূপে শাববোধের করণ বলিয়! স্বীকৃত হয় । কিন্ত 
জ্ঞায়মান অর্থাং জ্ঞানের বিষয়ভূতপদ শাকবোধের করণ নহে। যেহেতু 
জ্ঞায়মান পদ শাববোধের করণ বলিয়। স্বীকৃত হইলে শবপ্রমাণের সকল স্থানে 

শাববোধের অনুপপতি হয় । কোন মৌনীব্যক্তি যদি পদ বা শব উচ্চারণ 
ন! করিয়া স্বাভিপ্রায়বোধক বাক্য লিখিয়! দেন অথব হস্তাদির চেষ্টা বা 

ংকেতদ্বার। স্বকীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহ। হইলে উক্ত লিপিদর্শনকারী 

ও হস্তচেষ্টাদি প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তির যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানকে শাববোধ 

বলিয়! সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এতাদুশ শাববোধের জ্ঞায়মানপদ করণ- 

রূপে স্বীকৃত হইলে এঁ সকল স্থানে পদ বা শব্ধ উচ্চারিত না হওয়ায় জ্ঞানমান- 

পদের অভাববশতঃ উক্ত শাববোধের অনুংপতি হউকৃ। অতএব জ্ঞায়মান পদ 

শাববোধের করণ বলিয়! স্বীকৃত হইতে পারে না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন-- 

মৌনি-শ্লোকাদিস্থলে পদের উচ্চারণের অভাব থাকিলেও অনুচ্চারিতপদজ্ঞান- 
জন্যশাবববোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু জ্ঞায়মান পদকে শাববোধের করণ 

বলিলে উক্ত স্থানে উচ্চারিত পদের অভাব থাকায় জ্ঞায়মান পদাভাবহেতু 
শাববোধের অনুৎপত্তি হয় । পদার্থধী ইতি। পদজ্ঞানের উৎপত্তির পর উৎপন্ন 

পদজ্ঞান হইতে পদার্থের স্মৃতি উৎপন্ন হয়, সেই পদার্থস্মরণই শাববোধের 

ব্যাপার রলিয়া অভিমত হয়। অন্যথ। অর্থাং ব্যাপারের লক্ষণে “পদজ্ঞানজন্য” 

এই অংশ না বলিয়। পদার্থন্মরণমাত্রই ব্যাপার এইদূপ বলিলে পদজ্ঞানী ব্যক্তির 

পদার্থের প্রত্যক্ষাদিজ্ঞানজগ্য পদার্থোপস্থিতি (পদজ্ঞান) থাকিলেও শাববোধের 

আপত্তি হয়। এখন পদজ্ঞানজন্য পদার্থের উপস্থিতি বা স্মরণ এইরূপ বলিলে 

প্রত্যক্ষজ্ঞানাদিজন্য পদার্থের ষে উপস্থিতি বা স্মাতি হয়, সেই উপস্থিতি বা 

স্মরণ পদজ্ঞানজন্য ন। হওয়ায় সে বিষয়ে শাববোধের আপত্তি হইতে পারে না। 

সেম্থলেও অর্থাং পদজন্য পদার্থোপস্থিতিস্থলেও শব্দের অভিধা ও লক্ষণা 

এই উভয়ের মধ্যে অন্যতর বৃতিদ্বারা যে পদজহ্য-পদার্থোপস্থিতি হয়, সেই 

পদার্থোপস্থিতি জন্য জ্ঞানকে শাকবোধ বলে। অন্যথা অর্থাৎ তাদৃশবৃতিদ্বারা 

«“পদজন্য” এইরূপ না বলিয়া কেবল পদজন্য পদার্থোপস্থিতিজন্জ্ঞান শাবাবোধ 

এইরূপ শাকবোধের লক্ষণ বলিলে ঘটাদিপদজ্ঞান হইতে সমবায় সম্বন্ধে 

আকাশের স্মরণ উৎপন্ন হইলে অর্থাৎ ঘটাদিপদ সমবায় সন্বদ্ধে আকাশে 

থাকে, সমবায়ের একটি সম্বন্বী হইল ঘটপদ, অপর সন্বন্বী হইল আকাশ, 
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একসন্বন্বী ঘটাদিজ্ঞান হইতে অপর সম্বস্বী আকাশের ন্মরণ হয়ু। প্ররশের পর 

আকাশেরও শাকবোধের আপত্তি হয়। পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে বৃতি 

বা শক্তি বলে। অতএব সম্বন্ধের জ্ঞান না থাকিলে প্রদার্থের কেনরূপ জ্ঞান 

উৎপন্ন হইতে পারে না। সম্বদ্ধের দুইটি সন্বন্ধী, তাহার মধ্যে একটি সমন্বন্ধী পদ, 

অপরু সন্বন্ধী অর্থ বা পদার্থ। এক সন্ব্ধীর জ্ঞান হইতে অপর সন্বন্ধীর স্মরণ 
হয় এইরূপ ব্যাপ্তি বানিয়ম আছে। এক সম্বন্বী পদজ্ঞান অপর সন্বন্ধী সেই 

পদার্থের "্মারক হয়। এখন পদজন্য পদার্ধোপস্থিতি স্থলে বৃত্তি দ্বার! অর্থাৎ 

অভিধা-লক্ষণা-অন্যতরসন্বন্ধদ্বারা পদজন্য পদার্থোপস্থিতিজন্য জ্ঞান শাববোধ 

এইরূপ বলিলে উক্ত প্রকারে আকাশের শাববোধ উৎপন্ন হয় না। কারণ 

এক সম্বস্কী ঘটপদ জ্ঞান অপর সন্বন্ধী ঘটপদার্থের স্মারক, আকাশের স্মারক 

হয় না। স্বৃতরাং আকাশ শাববোধের বিষয় হয় না। এখানেও অর্থাং 
পদজন্য পদাথেশপস্থিতিস্থলেও শকিজ্ঞানের বা সন্বন্ধজ্ঞানের প্রয়োজন আছে। 

পদার্থ স্মরণের পূর্বে শক্তি্ঞানের বা সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব থাকায় পদজ্ঞান 

বর্তমান থাকিলেও পদার্থম্মরণ উৎপন্ন হইতে পারে না। শক্তিজ্ঞান না 

খাকিলে শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষপারও অস্তিত্ব থাকে না। পদ ও পদাথের সম্বন্ধ" 

জ্ঞান অবর্ভমান থাকিলে পদাথ্মরণ উৎপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু 
পদজ্ঞান একসম্বদ্ধিজ্ঞানরূপে অপর সন্বন্ধী পদার্থের উপস্থাপক ব1 স্মারক হয় 

এই নিয়ম আছে। পদের সহিত পদার্থের সম্বন্ধই শক্তি। এই শব হইতে 

এই অর্থ বোধিত হউক এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছাই শক্তি। শক্তির অপর নাম 

সংকেত। ঘটশব ঘটশবজন্য জ্বান বিষয় হউক্ বা ঘটশব দ্বারা ঘটপদার্ 

বোধিত হউকৃ। এ ঈশ্বরেচ্ছাকে “অয়ং শব্ঃ ইমমর্থং বোধয়তু” এই ভাবেও 

প্রকাশ করা যায়। 

যদিও ঈশ্বরেচ্ছ! বিষয়ভেদে ভিন্ন হয় না। যেহেতু ঈশ্বরের সর্বব- 

বিষয়াবগাহী একটিই ইচ্ছা সর্ববদ] বর্তমান থাকে, সকল পদার্থই ঈশ্বরেচ্ছার- 

বিষয় হয়। কিন্তু তথাপি ঘটশবের দ্বারা পটাদি সকল পদাথ" বোধিত 

হয় না। যদিও ঘটশবদ্বারা ঘটপদার্থ বোধিত হউক এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছার 

পটাদি সকল পদাথই বিষয়তাসম্বদ্ধে বিষয়, কিন্তু ঘটশব্দ্বার1 ঘটপদার্থ 

বোধিত হউক্-_-এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা! বা সংকেত যখন ঘটপদার্থবিষয়ক হয়, 

তখন ঘটপদার্থ বিষয়তাসম্বন্ধে ঈশ্রেচ্ছার বিষয় হয় না। কিন্ত ঘটশবাজন্- 

বোধবিষয়ত্ব-প্রকারতা-নিরূপিত-বিশেষ্ততাসন্বদ্ধে 'ঘটপদার্থ ঈশ্বর়েচ্ছার বিষয় 
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হয়। সুতরাং ঈশ্বরেচ্ছা সর্বববিষয়িনী হইলেও ঘটশবজন্যবোধ-বিষয়ত্ব 
প্রকারতানিরূপিতবিশেম্যতাসম্বন্ধে ঘটমাত্রবিষয়িনী হয় বলিয়! ঘটশবন্ধারা 
ঘটপদার্থ বোধিত হইবে, পটাদি পদার্থ বোধিত হইবে না। আধুনিক নামে 

অর্থাং পিতামাত৷ প্রদত্ত দেবদত্তাদি সাংকেতিকনামে শক্তি-_ঈশ্বরেচ্ছা বর্তমান 

আছেই। অনেকেই বলেন--পিতামাত৷ প্রদত্ত দেবদতাদি সাংকেতিক নামে 

ঈশ্বরেচ্ছাই প্রযোজক, যেহেতু বেদে ঈশ্বরীয় ইচ্ছার কথ! ব৷ বিষয় বণিত 
হইয়াছে__“পুত্রোৎপত্তির পরবর্তী একাদশদিবসে পিতা পুত্রের নামকরণ 
করিবেন" এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছার বিষয় কথিত হওয়ায় নামকরণস্থলে ইশ্বরেচ্ছাই 

সংকেতরপে বা শকিরূপে প্রযোজক হয়। ঈশ্বরেচ্ছাই হউক অথবা 

আধুনিক ইচ্ছাই হউকৃ, এ ইচ্ছা বা সংকেতই শক্তি। শক্তিবিশিষ্টই পদ, এই 

শক্তির সাহায্যে যে শব স্বকীয় অর্থকে প্রকাশ করে সেই শবই পদ বলিয়। 

কথিত হয়। 

কোন সম্প্রদায় বিশেষ বলেন- আধুনিক বা লৌকিক সাংকেতিক শবে 
শক্তি থাকে না । কিন্তু নব্যগণ বলেন-_ঈশ্বরীয় ইচ্ছাই শক্তি নহে, কিন্তু 

ইচ্ছা মাত্রই অর্থাং ঈশ্বরীয় ইচ্ছাই হউক্ বা লৌকিক ইচ্ছাই হউক্, ইচ্ছামাত্রই 
শক্তি বলিয়! গণ্য হয়। অতএব লৌকিক সাংকেতিক শবেও শক্তি আছেই। 
কিন্ত ব্যাকরণ প্রভৃতি হইতে শক্তিজ্ঞান বোধিত হয়। ব্যাকরণ, উপমান, 

অভিধান, আগ্তবাক্য-_প্রামাণিক ব্যক্তির বাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবৃতি-- 

বিবরণ (টীকা), ও প্রসিদ্ধারথকপদের সাল্লিধ্য হইতে শক্তিজ্ঞান হয়, এই কথ 

প্রাচীনের বলেন। ব্যাকরণ হইতে গম্ ও তব প্রভৃতি ধাতু, ঘটপটাদি প্রকৃতি, 
স্থপ.তিঙাদি প্রত্যয় ও চ, বা, তু, হি প্রভৃতি নিপাত এই সকল বস্তর শক্তিজ্ঞান 

বোধিত হয়। ব্যাকরণশান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এইভাবে বিভক্তান্ত ধাতু, প্রাতিপদিক 
ও প্রত্যয়াস্তকে পদ বলিয়া থাকেন। এইজন্যই এক পদার্থের সহিত 

আকাক্কিত অপর পদার্৫ের অন্বয় বা সম্বন্ধ হয়, প্রকৃতির অথের সহিত 

প্রত্যয়ার্থের “অন্বয় হয়। প্রতিবন্ধক থাকিলে অথণাৎ কোনস্থানে শ্যায়- 

সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হইলে ব্যাকরণজন্য শক্তিজ্ঞান পরিত্যক্ত হয় অর্থাং 

ব্যাকরণ শান্ত্রজ্ঞ প্ডিত যে পদার্থকে যে পদের শক্য বলিয়! ব্যবহার করেন, 

স্তায়সিদ্ধাত্তের সহিত সেই শক্যার্থ বিরোধ হইলে সেই পদার্থ সেই পদের 

শক্যার্থ বলিয়। ব্যবহৃত হইবে না। যেমন বৈয়াকরণ পণ্ডিত--কৃতিবিশিহ্ট 

কর্তাতে আখ্যাতের »তিপ. তস্ প্রভৃতি আখ্যাতিকী ধাতু বিভক্তির শক্তি 
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স্বীকার করেন। “চৈত্র পাক ক্লরিতেছে" ইত্যাদি স্থলে “চৈত্রাভিন্ন পাককর্ভা” 
পাঁককর্তা চৈত্র হইতে অভিন্ন এইরূপ অন্বয় বোধ হয়। * এখন তিঙাদি 

আখ্যাতিকী ধাতুবিভক্তির শক্তি বা শক্য, কৃতিবিশিষ্ট চৈত্রাদিতে স্বীকার 
করিলে “কৃতিমান্ চৈত্র” এখানে শক্যতাবচ্ছেদক হয় কৃতি। পুরুষ ভেদে 
ও বিষয়ভেদে অনন্তকৃতির শক্যতাবচ্ছেদকত্ব কল্পনা জনিত গৌরব দোষ হয়। 
এই গৌরবদোষ হয় বলিয়া কৃতিবিশিষ্টে তাদৃশ শক্যতা পরিত্যাগ করিয়া 
লাঘববশতঃ কৃতিতে-যত়ে আখ্যাতের শক্তি বা শক্যতা স্বীকৃত হয় । কৃতিতে- 

€যতে) জাখ্যাত শক্যত্ব স্বীকারে কৃতি অনন্ত হইলেও শক্যতাবচ্ছেদক 

কৃতিত্বের যাবতীয়-অধিকরণ কৃতিত্বাবচ্ছিন্নে একটি মাত্র শক্তি স্বীকৃত হয়। 

কৃতি, চৈত্রাদি কর্তাতে প্রকার বা বিশেষণবূপে প্রতিভাত হয় । সেই কৃতির 

চৈত্রপদোপস্থাপ্য চৈত্রে আশ্রয়ত্বরূপে অর্থ বা সম্বন্ধ হয় বলিয়৷ “চৈত্র পচতি” 
এখানে পাকানুকূলকৃতিমান্ চৈত্র এরূপ শার্ববোধে চৈত্রবিশেষ্রূপে এবং 

কৃতি বিশেষণরপে, আর কৃতিতে প্রকাররূপে জ্ঞানের বিষয় হয়। যদি বল 

চৈত্ররূপ কর্তার অনভিধানহেতু অর্থাৎ আধখ্যাতদ্বারা উপস্থিতি না হওয়ায় 
“কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়1” এরূপ ব্যাকরণগত অনুশাসন মত অনভিহিত কর্তায় 

তৃতীয়! বিভক্তির বিধান থাকায় “চৈত্র পচতি” এখানে “চৈত্রেণ পচতি” 

ইত্যাকারক প্রয়োগ হউকৃ। এরূপ বগিতে পার না। কারণ কর্তৃগত- 

একত্বাদি সংখ্যার আখ্যাতের দ্বারা অনভিধানই বা অনুক্তিই তৃতীয়) বিভক্তির 

প্রযোজক । কিস্ত এখানে আখ্যাত দ্বারা কর্তাগত-একত্বসংখ্যার অভিধান 

হওয়ায় “চৈত্রঃ পচতি” এক্প প্রয়োগও উপপন্ন হয়। কর্তাগত সংখার 

অভিধান কোন্ স্থলে হয়? এই শঙ্কা নিরামের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_ 

“সংখ্যাভিধানযোগ্যশ্চেত্যাি” গ্রন্থ । যে পদার্থ কর্মত্বকরণতাদি দ্বারা 

অবিশিষ্ট অর্থা যে পদার্থ কর্মকরণাদি কোন পদের সহিত বিশেষণরূপে 

অন্বিত হয় নাই এবং সেই প্রথমাস্তপদজ্ঞানজন্তো পস্থিতিবিষয় সংখ্যাভিধানের 

অর্থাৎ প্রথমাস্তপদদ্ধারা উপস্থাপ্য বলিয়া আখ্যাতার্থসংখ্যান্নয়ের যোগ্য । 

অর্থাং যে পদার্থ কর্মকরণার্দি অপর কোন পদের সহিত বিশেষণরূপে 

অন্য হয় না এবং প্রথমান্তপদদ্বরা উপস্থিতহেতু কেবল বিশেম্তরূপেই 
প্রতিভাত হয়, সেই পদার্থেই আখ্যাতার্থসংখ্যার অন্বয় হয় । 

যদি বল “চৈত্রের মত মৈত্র গমন করিতেছে" এখানে চৈত্রপদ উপমাংশে 

বিশেষণ হইলেও গ্রথমাস্তবিভক্তি দ্বার! উপস্থিত হইয়াছে এবং কর্মত্বকরণ- 

৭৭৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ত্বাদি বার! অবিশিষটও হইয়াছে, সবতরাং যেমন মৈত্রে আখ্যাত তিপ.বিভক্তি- 
গত-একত্বসংখ্যাক্মি অন্থয় হইয়াছে, সেইরূপ চৈত্রেও উক্ত একত্বসংখ্যার অন্বয় 

হউকৃ। এবং কর্মপণিবাচ্যে_-“পন্ক অন্ন ভক্ষণ করিতেছে” ইত্যাদিস্থনে 

অন্ন পদার্থ পাককর্মত্ববিশিষ্ট হওয়ায় আখ্যাত-বৃত্তি-সংখ্যান্বয়ের অনুপপতি 

হয়। এই দোষসমৃহ নিরাসের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-“কর্শত্বাদ্যনব- 
রন” ইত্যাদিগ্রন্থ । কর্মহাদ্যনবরুদ্ধশব্সের--ইতরপদাথের বিশেষণমাত্ররূপে 

তাংপধ্যের অবিষয় ইহাই বিবক্ষিতার্থ। কর্শত্বশব্ের অর্থ ইতরপদাথ, 

অনবরুদ্ধ শব্দের অর্থ অবিশেষণ। তথাচ যে পদার্থ তদিতর কোনও 
পদার্৫ের বিশেষণ নয়, সেই পদাথই “কন্মতাদ্যনবরুদ্ধণ শবের পারিভাষিক 

অর্থ। সেই পারিভাষিক পদার্থে আখ্যাততিপাদি ধাতুবিভক্তির একবচনা দি- 

গত সংখ্যার অন্বয় হয়। তেন অর্থাং এতাদৃশার্থ বিবক্ষণে “চৈত্রের মত মৈত্র 

গমন করিতেছে" এখানে চৈত্রপদের দ্বার! উপস্থিত চৈত্রপদাঁথ ইবার্থকসাদৃশ্ে 

প্রতিযোণিত্ব সম্বন্ধে (বিশেষণরূপে) অন্বয হইয়াছে এবং সেই সাদ্দশ পদার্থ 

মৈত্রপদদ্বারা উপস্থিত *মৈত্রপদার্ে অনুযোগশিত্বসন্বন্ধে অন্বয় হইয়াছে 
এবং যা! ধাতৃদ্বার উপস্থিত গরমনক্রিয়া আখ্যাতদ্বারা উপস্থিত-কৃতিতে 

অনুকৃলত্ব সম্বন্ধে অন্বয় হইয়াছে এবং সেই কৃতি মৈত্রপদোপস্থিত মৈত্রে 
আশ্রয়ত্ব-সম্বন্ধে অন্বয় হওয়ায় চৈত্রসদৃশো মৈত্রো গমনানুকূল কৃতিমান্ 
ইত্যাকারক শাবক্বোধ উৎপন্ন হয় । সেই শাবাবোধে চৈত্র ইবার্থক সাদৃশ্যের 

বিশেষণরূপে তাৎপর্য্যের বিষয় হওয়ায় সেখানে বিভক্তিবৃতিসংখ্যাহর 

হয় না। যে স্থলে অর্থাৎ “তগজুলং পচতি” ইত্যাদি স্থলে যদি ত্ডলকর্মক- 
পাকানুকৃলব্যাপারবান্ তুল ইত্যাকারকশাবাবোধে তাৎপর্য, তদ। ততুলের 
অমৃবিভক্তি দ্বারা উপস্থিত কর্ত্বাংশে বিশেষণত্বরূপে অন্ুয় হওয়ায় তাংপর্য্য 

বিষয়ের অভাববশতঃ তত্ুলেও বিভক্তিগত সংখ্যান্থয়ের আপতি। এই 

আপত্তি বারণের জন্য “পপ্রথমান্তস্থাপ্যরূপ” দ্বিভীয়দল সন্মিবিষট হইয়াছে 

ছিতীয়দলের প্রকারাস্তর প্রয়োজন বলিবার জন্য প্রথমদলের অরথাত্তর গ্রন্থকার 

দেখাইতেছেন--“যদ্1” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । অথবা বন্মত্বাদ্যনবরদদ্ধরূপ প্রথম- 

দলের --ধাত্বথণাতিরিক্ত পদার্৫ে অবিশেষণ এইরূপ বিবক্ষিতার্থ । প্রথমদলের 

উক্ত বিবক্ষিতার্থ স্বীকৃত হওয়ায় “চৈত্রের মত মৈত্র গমন করিতেছে” এখানে 

চৈত্র পদার্থ ধাত্বতিরিক্ত ইবার্থ সাদৃন্তের বিশেষণহেতু আখ্যাতার্থগত সংখ্যার 

অন্ব্ন চৈত্রের সহিত হইল না। “অল্প অল্প পাক করিতেছে” ইত্যাদি স্থলেও 

শব খণ্ডম্ ঁ ২৭৯ 



স্তোকাদির সহিত আখ্যাতাথগত সংখ্যান্য় হয় না! বলিয় দ্বিতীয়দল-_- 

«প্রথমাস্তপদোপস্থাপ্য” এই বিশেষণাংশ-নিবেশের প্রয়োজন । স্তোকাদি পদ 

ধাত্বর্থাতিরিক্ত পদার্থের অবিশেষণ হইলেও ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়াছে, এবং 

স্তোকাদিপদ প্রথমাবিভভক্তযন্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত হয় না, কিন্তু দ্বিতীয়। 

বিভক্ঞন্ত পদের দ্বার] উপস্থাপিত হইয়াছে । স্বৃতরাং স্তোকপদে আখ্যাতিকী 

তিপার্দি ধাতু বিভক্তির একবচনোক্তসংখ্যার অন্বয় হয় নাই। এই কক্ষে 

“চৈত্র এব পচতি” এখানে চৈত্রে আখ্যাতিকী-ধাতুর তিপ্ বিভক্তির একত্ব- 
সংখ্যান্নয়ের উপপত্তির জন্য ধাত্বর্থাতিরিক্ত পদার্থের বিশেষণত্ব মাত্ররূপে 

তাৎপধ্যের অবিষয়ত্বই কর্দত্বাদ্যনবরুদ্ধ শব্দের বিবক্ষিতার্থ। এখন ধাত্বর্থ 

হইল ফল, কিন্তু প্রত/য়ার্থ হইল ব্যাপার, এই মণ্ডনমিশ্রমত খণ্ডন করিবার জন্য 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__-“এবং” ইতি। যেমন গোৌরবদোষবশতঃ কৃতিবিশিষ্ট 

কর্তাতে আখ্যাতের শক্তি স্বীকৃত হয় না, সেইরূপ গৌরবদোষবশতঃ ব্যাপারেও 

শক্তি স্বীকার করা হয় না। সেইরূপ তজ্জন্যত্ববিশিষট তজ্জন্যজনকত্বরূপ 

ব্যাপারত্বেরও কৃতিত্বাপেক্ষা গৌরবদোষ পরিলক্ষিত হয় । যেমন কৃতিত্বাপেক্ষ। 

কৃতির শক্যতাবচ্ছেদকত্ স্বীকারে গৌরবদোষ পরিলক্ষিত হয়। 

কিন্ত “রথে৷ গচ্ছতি” ইত্যাদি স্থলে রথে কৃতির অন্বয়ের অনুপপতি হয় 

বলিয়! আখ্যাতের ব্যাপারে নিরূটলক্ষণ।---চিরপ্রসিদ্ধলক্ষণ। স্বীকৃত হয়। 

“রথো। গচ্ছতি” এখানে গমনানুকৃলগ্রব্যাপার হইল অশ্বাদিসংমৃক্ত-রজ্ঘবাদির 
সহিত রথসংযোগ | সেই রথসংযোগরূপ তাদ্বশব্যাপার রথের গমনাভাব- 

কালেও থাকায় তখন “রথে গচ্ছতি” এইরূপ প্রয়োগের অভাববশতঃ তাদুশ 

ব্যাপারের বোধ হয় না। অতএব উক্ত ব্যাপারের অননুভব হয় বলিয়া! এবং 

গৌরববশতঃ ব্যাপারে লক্ষণারৃতি স্বীকৃত হইবে না। কিন্ত রথগমনরূপ- 
রব্যাপারবিশিষ্টে বা গমনাশ্রয়ে নিরূঢ়লক্ষণা স্বীকর্তব্যা, শক্তি-অভিধা স্বীকৃত 

হইবে না। “জানাতি” জানিতেছে ইত্যাদিস্থলে আখ্যাতের আশ্রয়ত্বে এবং 

“নশ্যতি” নষ্ট হইতেছে ইত্যাদি স্থানে প্রতিযোশিত্বে নিরূলক্ষণা অর্থাৎ 

“জানিতেছে" এখানে জ্ঞানাশ্রয় এইরূপ অর্থ প্রসিদ্ধ এবং “বিনষ্ট হইতেছে” 

এখানে বিনাশপ্রতিযোগিক এইরূপ অর্থপ্রসিহ্ধ আছে । উপমান হইতে যেভাকে 

জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা! উপমানখণ্ডে প্রদশিত হইয়াছে । এইরূপ অভিধান 

হইতে শক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্থানবিশেষে বাধক বা! প্রতিবন্ধক থাকিলে 

অর্থাং সিদ্ধান্তবিরোধ হইলে অভিধানকথিত অর্থ পরিত্যক্ত হয়। যেমন নীল- 

২৮০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিিকাবলী 



শুর্লাদিপদ নীল ও শুক্লাদিরূপের বাচক এবং নীলশুক্লাদিরূপবিশিষ্ট ভ্রব্যেরও 

বাচক। “গুণে শুর্লাদয়ঃপুংসি গুণী লিঙ্গাভ্ততদ্বতী” ইহা কোষবাক্য দ্বারা 

প্রতিপাদিত হইয়াছে । অর্থাং কোষকার নীল-শুক্লাদিবূপে ও নীলশুক্লাদিরূপ 

বিশিষ্টদ্রব্যে নীলশুরলাদিপদের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। নীলশুরা দিরূপ- 

বিশিষ্টে শক্তি স্বীকারে শক্যতাবচ্ছেদক নীলরূপাদি, অনন্ত নীলাদিরূপের শক্য- 

তাবচ্ছেদকত্ব কল্পন1 অপেক্ষা! নীলাদিরূপে শক্তি স্বীকার করিলে একনীলত্বাি 
জাতি শক্যতাবচ্ছেদক হয় বলিয়া লাঘব হয় । এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-- 

তথাপি লাঘববশতঃ নীলাদিরূপে শক্তি - অভিধাবৃত্তি স্বীকৃত হইবে । কিন্ত 

শক্যতাবচ্ছেদক নীলত্বাদিধর্মপুরস্কারে নীলাদিরূপবিশিষ্ট দ্রব্যে লক্ষণাবৃতি 
স্বীকৃত হইবে । যে ব্যক্তি যে বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানবান্ তিনি যদি সেই বিষয়ের 

ধথার্থতত্ব প্রকাশের জন্য যথার্থ বাক প্রয়োগ করেন, তাহ] হইলে সেই ব্যক্তিকে 

আপ্তব্যক্তি কহে। অর্থাৎ থার্থ বক্তাই আপ্ত ব্যক্তি। আগ্ত ব্যক্তির বাকাই 

শব্দ প্রমাণরূপে স্বীকৃত হয়। আপ্ত ব্যক্তির বাক্য হইতেও শবের শজিজ্ঞান 

উৎপন্ন হয়। ধেমন কোকিল পিক শব্দ বাচ্য ইত্যার্দি আপ্তবাক্য হইতে 

পিকাদিশব্দের কোকিলে শক্তিজ্ঞান হয়। এইরূপ ব্যবহার হইতে--অনুমান 

হইতে শবের শক্তির জ্ঞ।ন হয়। যেমন একটি শিক্ষার্থী বালকের সম্মৃথে উত্তম 
অর্থাৎ প্রযোজকবৃদ্ধ মধ্যম--প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিলেন--গাম্ আনয় অর্থাং গরু 

আনয়ন কর। উত্তম বৃন্দের__প্রষোজকবৃন্দের গাম আনয় এই বাক্য শ্রবণ 

করিয়! প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরু আনয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং গরুটকে আনয়ন 

করিলেন। শিক্ষার্থী বালকটিও প্রযোজ্যবৃদ্ধের মতই প্রযোজক বৃদ্ধকথিত 
গাম আনয়--গরু আনয়ন কর এই বাক্যটি শ্রবণ করিল এবং তাহার পর 

দেখিল যে এঁ বাকাটি শুনিয়। প্রযোজ্য বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন এবং একটি গর 

আনয়ন করিলেন। তখন বালকটি অনুমান করিল-_প্রযোজ্যবৃদ্ধ যে গরুটি 

আনয়ন করিলেন, তাহার এই আনয়ন ক্রিয়া নিশ্চয়ই প্রবৃত্তি বা প্রধত সাধ্য, 

যেহেতু এ আনয়নক্রিয়া একটি বিশেষজাতীয়ক্রিয়া যেমন মাতৃস্তন্পানাদি- 

ক্রিয়া । নিয়ম হইল--_ প্রথমে ইট সাধনতাজ্জান হয়, তাহার পর ইচ্ছা হয়, 
তাহার পর প্রবৃতি বা প্রষত্র হয়, তাহার পর ক্রিয়। হয়, ক্রিয়। হইলে ফলপ্রাপ্তি 

হয়। “গবানয়ন প্রবৃত্তি গবানয়নজনকজ্ঞানসাধ্য ভাদৃশ প্রবৃতিত্বাৎ মাতৃত্তন্য- 

পানপ্রবৃত্িবং' এইরূপ অনুমানের দ্বারা বালক বুঝিল যে প্রযোজ্যবৃদ্ধের গবা- 

নয়নজনকজ্ঞান হইয়াছিল । তখন বালক এ জ্ঞানের কারণ অন্বেষণ করিয়। 

শবখগ্ুম্ ২৮১ 



দেখিল যে প্রযোজকবৃদ্ধকথিত গরু আনয়ন কর এই বাক্যই এ জ্ঞানের কারণ । 
তাহার ফলে এ বালকের জ্ঞান হইল-_গাম্ আনয়-গরু আনয়ন কর এই 
বাক্যের অর্থ-_সাস্া বা গলকম্বলবিশিষ্ট পশুকে আনয়ন করা। কিন্তু তখন 

বালক বৃঝিতে পারে নাই ষে গাম আনয় এই বাক্যের প্রত্যেকটি পদের অর্থ 

কি? কোন্ পদের দ্বারা সাস্্া বা গলকম্থলবিশিষ্ট পণ্ড বোধিত হয় এবং 

কোন্ পদের দ্বারা বা আনয়নক্রিয়া বোধিত হইতেছে, তাহা অবধারণ করিতে 

পারে নাই। সাধারণভাবে কেবলমাত্র উক্ত বাক্যের অর্থ বুঝিয়াছে যে-_ 

গাম আনয়--সাস্লাবিশিষ্ট বা! গলকম্বলবিশিষ্ট পশুকে আনয়ন করা। তাহার 

পর প্রযোজকবৃদ্ধ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিলেন-_গাং বধান, অস্থং আনয় । গ্রযোজ্য- 

বৃদ্ধ উক্ত বাক্যানৃসারে গরুকে বাধিলেন এবং অশ্বটকে আনয়ন করিলেন। 

তখন এ শিক্ষার্থী বালক আবাপ ও উদ্বাপের ছার! স্থির করিল যে গোশব্দের 

গোত্ববিশিষ্টে শক্তি, আর অশ্বশর্ধের ব1 পদের অশ্বত্ববিশিষ্টে শক্তি। আবাপ- 

শবের অর্থ সংগ্রহ, উদ্বাপ শবের অর্থ পরিত্যাগ । গাং বধান এই 

বাক্যানৃসারে প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরুটিকে বাধিলে পর বালক বুঝিল যে গাং আনয় 

এই পূর্বকথিত বাক্যের আনয়ন পদটি পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু গলকন্বল- 

বিশিষ্ট পশুটি সংগৃহীত হইয়াছে । অশ্থমু আনয় এই বাক্যানৃসারে প্রষোজ্য- 
বৃদ্ধ অশ্বটিকে আনয়ন করিলেপর বালক রূঝিল যে এখানে আনয়ন ক্রিয়। 

গৃহীত হইয়াছে কিন্ত গলকম্বলবিশিষ্ট পশু পরিত;ক্ত হইয়াছে । তখন বালক 
উক্ত অন্য ব্যতিরেক দ্বার। আনয়নক্রিয়ান্বিত গলকম্বলবিশিষ্টে গোপদের শক্তি 

এবং গল কম্বগবিশিষ্টানয়নক্রিয়াতে আনয়ন ক্রিয়ার শক্তি এইরূপ অবধাবন 

ব। নিশ্য় করিল । 

বিশ্বনাথ বপ্লতেছেন-__প্রযোজকবৃদ্ধ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিল--ঘটমানয় 

অর্থাং ঘট আনয়ন কর । এই বাক্য শ্রবণ করিয়। প্রযোজ্যবৃদ্ধ ঘট আনয়ন 

করিল। তখন পার্্স্থিত বালক সাধারণভাবে উক্ত বাকোর অর্থ বুঝিয়াছে যে 

'ঘটমানয়-_কন্ধুগ্রীবাদিবিশিষট ঘটের আনয়নরূপ কাধ্য, কিন্তু কোন্ পদের 
দ্বারা ঘটপদাথ: বোধিত হয় এবং কোন পদের দ্বারা আনয়নক্রিয়া বোধিত 

হইতেছে । বালক সেইরূপ প্রত্যেক পদের অর্থ নির্ধারণ ব৷ অবধারণ করিতে 

পারে নাই। তাহার পর প্রযোজকবৃদ্ধ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিল যে-_ঘটং নয় 

গামানয়--ঘট অপসারণ কর এবং গরু আনয়ন কর। আবাপশবের অর্থ 

অন্নয় বা সংগ্রহ, উদ্্বাপ শর্ষের অর্থ ব্যতিরেক বা পরিত্যাগ । এখানে 

২৮২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



প্রযোজ্যবৃদ্ধ উক্ত বাক্যান্সারে ঘট অপসারণ করিলেন এবং গরু আনয়ন 

করিলেন। তখন বালক অন্বয় ব্যতিরেক দ্বার! স্থির করিল ঘট শবের কন্বৃ- 
গ্রীবাদিবিশিষ্টে শক্তি এবং গোশবেের গলকস্বলবিশিষ্টে শক্তি। ঘটং নয় গামানয় 
এই বাক্যানৃসারে প্রযোজ্যবৃদ্ধ ঘট অপসারণ করিলে পর বালক বৃঝিল যে 

ঘটমানয় এই পূর্ববকথিত বাক্যের আনয় ক্রিয়াপদটি পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্ত 
বন্ধৃগ্রীবাদিবিশিষট ঘটশব্দ গৃহীত হইয়াছে । আর গামানয় এই বাক্যানুসারে 

প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরু আনয়ন করিলে পর বালক বুঝিল যে এখানে আনয়নক্রিয়াটি 
গৃহীত হইয়াছে, এবং কন্ধুগ্রীবাদিবিশিষ্ট ঘটপদটি পরিত্যক্ত হইয়াছে । অতএব 
বালক তখন অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা আনয়নক্রিয়ান্বিত ঘটে ঘটপদের শক্তি এবং 

ঘটাস্থিতানয়নক্রিয়াতে আনয়নক্রিয়ার শক্তি নিশ্চয় বা অবধারণ করিল । 

শব্দ ক্রিয়ান্িত পদার্থ বিষয়ক শাববোধের প্রযোজকরূপে সিদ্ধ হইলে 

ভূঁতলে নীল ঘট ইত্যাদি শব হইতে শাববোধ উৎপন্ন হয় না কারপাভাববশতঃ। 
গ্রস্থকার উক্ত কারণাভাব প্রতিপাদন করিতেছেন--“ঘটাদিপদানাং* ইত্যাদি 

গ্রন্থ দ্বারা । প্রযোজক প্রযোজ্যবৃদ্ধ স্থলে ব্যবহার বা অনুমানের ছারা ঘটাদি- 

পদসমূহের আনয়নাদিক্রিয়ান্বিত ঘটাদিবোধের প্রতি প্রযোজকত্ব নির্ণাত 
হওয়ায় এবং কাধ্যতাবোধের প্রতি লিঙ্, লট্,তব্য প্রভৃতি প্রত্য়াদি প্রযোজক 

বলিয়া তাহাদের অভাব অর্থাৎ উক্ত বিধিলিঙ্ ও তব্যাদিকারপীভূত প্রত্যয়- 
সমূহের অভাব থাকায় “ভূতলবৃত্তি নীল ঘট” এখানে শাববোধ হয় না । 
অন্বিতাভিধানবাদী প্রভাকর সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই কথা বলেন। 

উক্ত প্রাচীন প্রভাকর সম্প্রদায়ের অভিমত যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ ঘটাদি- 

পদের ক্রিয়ান্িত ঘটাদিতে শক্তিজ্ঞান অবধারিত হইলেও লাঘববশতঃ অর্থাং 

ক্রিরান্বিতশ্ঘটত্বাদি অপেক্ষা কেবল ঘটত্বাদি শক্যতাবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হইলে 
লঘৃ হয় বলিয়৷ ক্রিয়ান্্রিত ঘটাদিবৃত্তি শকিজ্ঞান পরিত্যক্ত হওয়াই উচিত। 

'অত এব অর্থাং বক্ষামান নিয়মানৃসারে ঘটাদিপদের কেবল ঘটত্বাবচ্ছিল্নে শক্তি 

গৃহীত হয় বলিয়া “চৈত্র! তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তোমার 
অনুঢা তনয়! গভিণী হইয়াছে” ইত্যাদি বাক্য শ্রবণস্থলে “চৈত্র সখী প্রসন্নতা- 
বিশিষ্টমুখবত্বাং” এবং “চৈত্র ছুঃখী মালিগ্তবিশিষমুখবত্বাং” ইত্যাকারক 
ব্যতিরেক অনুমানে চৈত্রের প্রসন্নতাবিশিষ্ট বদনরূপহেতুর দ্বারা] এবং মালিম্ত- 
বিশিষ্ট বদনরূপহেতৃদ্বার1 চৈত্রের সখ ও দুঃখের অনুমান করিয়া পরিশেষ্অনৃমান 
হইতে শাবববোধকে সখ ও দুঃখের কারণরূপে নির্ধারপকৃরতঃ «হে চৈত্র তোমার 
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পৃত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তোমার অনুঢ] কন্যা গভিণী” ইত্যকারকবাক্য সেই 
শাববোধের হেতুরূপে অবধারিত হয়। উক্ত বাক্যে বাধ নাই অথচ এ বাক্য হইতে 

শাব্ববোধের উৎপত্তি পরিদৃষট হয়। সৃতরাং সকলস্থানেই যে কার্ধ্য সম্বন্ধ অবশ্যই 
প্রয়োজন করে এরূপ নিয়ম স্বীকৃত হয় না। অতএব ঘটাদিপদের দ্বার! ক্রিয়ান্থিত 

পদার্থেরই জ্ঞান হয় বা কাধ্যতাবিষয়কবে।ধ হয় এই ব্যাপ্তির বা নিয়মের 

ব্যভিচারহেতু পদের ক্রিয়ান্থিত পদার্থে শক্তি অবধারিত হয় না। কিন্তু কেবল 
জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই শক্তি স্বীকৃত বা অবধারিত হয়। যদি বল পূর্বেবোজ 

“চৈত্র তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে” ইত্যাদিস্থলে কাখ্যত্বজ্ঞানজন্ত তোমার 
তনয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে অবলোকন কর প্রভৃতি শব্দান্তর অধ্যাহৃত 

হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ এই শব এইস্থানে অধ্যাহৃত হয় 

এই বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না । এবং “হে চৈত্র! তোমার পুত্র 
হইয়াছে এবং মরিক্লাছে” ইত্যাদিস্থানে “তং পশ্য” তাহাকে অবলোকন কর 

ইত্যাদি কার্যতাবাচক লোট্ বিভক্ঞন্তপদের অধ্যাহার এখানে সম্ভব নহে, 

যেহেতু সে সময়ে চৈত্রের তাদৃশদর্শনক্রিয়ার অনর্ৃত্ব বা অযোগ্যত্ব পরিদৃষ্টী হয়। 

গ্রন্থকার প্রাচীন প্রভাকরমতখগুনচ্ছলে স্থমত উপসংহার করিতেছেন--“ইঞ্চ” 

ইত্যাদি গ্রস্থদ্বারা। ঘটবিষয়ক-শাব্তাপেক্ষা অন্বিত-ঘটবিষয়কত্বগুরধর্্ম বলিয়া 

শিক্ষার্থাবালক ক্রিয়াস্থিত ঘটেও শক্তি পরিত্যাগ বা পরিহার করিয়া! ঘটপদের 
ঘটমাত্রে শক্তি লাঘববশতঃ অর্থাৎ কাধ্যান্থিতধটে শক্তিকল্পন1 অপেক্ষা ঘটমাত্রে 

শক্তিকল্পনে লাঘব হয় বলিয়। অবধারণ বা! নিশ্য় করে। বক্ষ্যমান প্রকারে 

বাক্যশেষ হইতে অর্থাং ভাদৃশবাক্যজন্যজ্ঞান হইতে শক্তিগ্রহ হয়। যেমন-_. 

“যবময়শ্চরুর্ভবতি” এই বাক্য প্রযুক্ত যবশব্দের অর্থ কি? যবশবের কোন্ 
পদার্থে শক্তি? এখন আধ্যগণ দীর্ঘশুক-শোয়-বিশিষ্ট শষ্য বিশেষকে বুঝাইবার 
নিমিত্ত ষবশবের প্রয়োগ করিয়াছেন। এখন এরূপ অবস্থায় সাধারণ ব্যকির 

সংশয় হওয় স্বাভাবিক যে-_যবশব্দের শক্তি দীর্ঘ-শুক- শৌয়াবিশিষ্$ শষ্ে 
কিংবা কঙ্ুনামক শস্বে ? এই সংশয় দূরীকরণের জন্য শাস্ত্রে ষে বাক্য পরিদৃষ্ট 
হয় তাহার দ্বার] দীর্ঘশৃকবিশিষ্ট শস্যবিশিষে যবশবের শক্তি অবধারিত হয় । 
“্ত্রান্তা ওষধয়ে ম্লায়ন্তে অথৈতেমোদমানান্তিষ্টস্তি” । যে সময়ে অপর ওষধি- 

সমূহ (একবার ফল পাকার পর বিনষী বৃক্ষকে ওষধি বলে ) ম্লান হইয়া যায়, 

সেই সময়ে এই শস্যমৃদিত হইয়1 থাকে-_হরিদ্বর্ণপত্রযুক্ত হইয়া! অবস্থান করে । 

অতএব সকল ওষবির ম্লান হওয়ার সময়ে যে ওষধি ম্লান হয় না, বিকসিত 
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খাকে তাহাকেই যব বলে। “বসন্তে সর্ববশহ্যানাং জায়তে পত্রশাতনম । 

মোদমানাশ্চ তিষ্ঠন্তি যবাঃ কণিশশালিনঃ1” বসম্তকালে সকল শহ্যের পত্র 

পতিত হয়। দীর্ঘ শুকবিশিষ$ট ষবই মুদিত থাকে । এই বাক্যের দ্বার দীর্ঘ 
শুকবিশিষশস্যে যব শঝের শক্তি জ্ঞান হয় । প্রথম বাকাটি হইল শ্রোত, দ্বিতীয় 

বাক্যটি হইল ম্মার্ভ। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন--এই বাক্য হইতে যে শক্তি- 

গ্রহ হইতেছে সেই শঙক্তিগ্রহ বাক্য শেষ জন্য । এই স্মার্তবাক্যের শেষ হইতে 

দীর্ঘ শুকে যবশবের শক্তি নির্ণাত হইল । কিন্তু কঙ্কৃতে শক্তিভ্রমে যবশবের 
প্রয়োগ হয়। কন্থৃতে ব! প্রিয়ঙ্কৃতে ষবশবের শক্তি স্বীকৃত হইলে পৃথক্ পৃথক্ 

শক্তি কল্পনাজনিত গৌরবদোষ হয় । কিন্তু হরি প্রভৃতি পদে একপক্ষপাতিনী 

যুক্তির অভাব থাকায় ডিন্ন ভিন্ন শক্তি কল্পিত বা স্বীকৃত হওয়ায় অভিধানে 

হরি প্রভৃতি শব্দের সকলবিষয়ক অর্থই তুল্যভাবে কথিত হইয়াছে । এইভাবে 
বিবরণ হইতেও শক্তিগ্রহ হয়। প্রথম উচ্চারিত পদের সমানার্থক পদাস্তরের 

বার! অর্থকথনকে বিবরণ বলে । গচ্ছতি, যচ্ছতি প্রভৃতি পদের বিবরণ হইল-__ 

গমনং করোতি, দানং করোতি ইত্যাদি । যথা ঘটোহস্তি এই বাক্যস্থিত ঘট 

শব্দের বিবরণে যদি বল! হয় কলপোহস্তি তাহ। হইলে এ বিবরণ দ্বার! ব! 

বিবরণ হইতে ঘট শব্ধের কলসে শক্তিগ্রহ হয় । পচতি এই পদের পাকং করোতি 

এই বাক্যস্থিত পাক-পদও ক্ৃঙ্ ধাতুর অর্থজ্ঞানরূপ বিবরণ হইতে আখ্যাতের 

অথণাং তিপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের যত়ে শক্তি কল্পিত হয়। এবং প্রসিদ্ধ-পদের 

সান্নিধ্য হইতে সন্গিহিত শবে শক্তিগ্রহ হয় | যেমন যে ব্যক্তি পিক শবের অর্থ 

জানে না, কিন্তু একথ1 জানে যে সহকার তরুতে-_আত্মবৃক্ষে কোকিল মধুর 
ধ্বনি করে। সেই ব্যক্তি যদি শ্রবণ করে-_“ইহ সহকারতরে মধুরং পিকো 
রৌতি”। এই আত্মবৃক্ষে পিক মধুর ধ্বনি করিতেছে, তাহা হইলে সহকার তরু, 

মধুর ও ধ্বনি এই প্রসিদ্ধ পদসমূহের সান্নিধ্যবশতঃ সেই ব্যক্তি বুঝিয়াছে 
যে পিক শব্দের দ্বার কোকিল বোধিত হয় । এইভাবে প্রসিদ্ধপদের সাল্লিধ্য- 

বশতঃ পিক শবের কোকিলে শক্তগ্রহ হয়। 

জাতিবিশিষ্টে শক্তি স্বীকৃত হইলে জাতিতেও শক্তিগ্রহ আবশ্যক হয়, 

যেহেতু বিশেষণের জ্ঞান না হইলে বিশিষ্টের জ্ঞান উৎপর হইতে পারে না । 

এবং উভয়ত্র-শক্তিকল্পনাহ্বীকার অপেক্ষা জাতিতেই শক্তি কল্পনা কর উচিত 

জাঘববশতঃ | “বিশেষ্তং নাভিধাগচ্ছেং ক্ষীণশক্তিবিশেষণে” অথণাৎ বিশেষণ 

ক্ষীণশক্তি হয় বলিয়া! অভিধাশক্তি বিশেষ্য পদে যায় না। এইজন্য গ্রন্থকার 
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মীমাংসকের অভিমত দেখাইতেছেন--“ততর” ইত্যাদি গ্রন্থঘবারা। গোব্যক্তি ও 

গোত্বজাতি এই উভয়ের মধ্যে গোত্বাদিজাতিতেই মীমাংসক শক্তি স্বীকার 

করেন, কিন্ত গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেন না। গোত্ববিশিষ্ট গোব্যক্তির 

ভ্ভানে বিশেষণ গোত্বের জ্ঞানই কারণ হয়, যেহেতু বিশিষজ্ঞানের প্রতি 
বিশেষণ জ্ঞানের কারপত! ইহাই নিয়ম। সুতরাং প্রথমেই গোত্বজাতি বিশেষণ 
রূপে উপস্থিত হইয়া জ্ঞাত হয়। গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে কারণীভূত 

গোত্বজ্ঞান কীভাবে হইবে? সুতরাং গোশব্দের শক্তি গোত্বজাতিতে স্বীকার 
করিতে হইবে । এবং গোত্বজাতিতে শক্তি স্বীকৃত হইলে সকল গোব্যক্িতে 

একটি মাত্র শক্তি স্বীকৃত হওয়ায় লাঘব হয় । গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকৃত হইলে 

ব্যভিচারও অনস্তশক্তিকল্পনাজনিত গোৌরবদোষ হয় । ভথাহি--কোন একটি 

গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে অন্য গোব্যক্তিতে শক্তিজ্ঞান না থাকিলেও 

তদ্বিষয়ক শাববোধ উৎপন্ন হওয়ায় ব্যতিরেক ব্যভিচারজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

আর সকল গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে গোব্যক্তি অসংখ্য বলিয়। অনন্ত 

শক্তি স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং গৌরবদোষ হয়। অতএব গোত্বজাতিতে 
গোশবের শক্তি স্বীকারই একান্ত সঙ্গত ও প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি জাতিশৃদ্ধ 
থাকে না। সুতরাং ব্যক্তিকে বিষয় না করিয়া! জাতির ভান ব। জ্ঞান অসম্ভব 

বলিয়া! জাতির ভাসক সামগ্রীরূপে ব্যক্তিরও ভান হইয়] থাকে । 

_. গ্রস্থকার বলিতেছেন এই মীমাংসক মত যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ ব্যক্তি 

বৃত্তিশক্তি ব্যতীত ব্যক্তির জ্ঞান অর্থাৎ ব্যক্তি শাব্ববোধের বিষয় হয় নাঃ যেহেতু 

পদার্থের উপস্থিতির প্রতি পদবৃতিশক্তিজ্ঞানই কারণ হয় । 

ব্যক্তিতে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইতে পারে না। মৃখ্যার্থের অন্বয়বোধের 

অনুপপত্তিস্থলে ব৷ বক্তার তাংপধ্যজ্ঞান বিষয়ের অনুপপতিস্থলেই লক্ষণাবৃতি 
স্বীকৃত হয়। অতএব মৃখ্যাথের অন্বযবোধের অনুপপতিজ্ঞান ব্যতীত ও ব্যক্তির 

জ্ঞান অর্থাং শাববোধ উৎপন্ন হয় । ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে অনন্তব্যকি 

স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইবে না। যেহেতু সকল ব্যক্তিতে একটিমাত্র শক্তি 

স্বীকৃত হইয়াছে । এইরূপ কথিত হওয়ায় অনুগত অবচ্ছেদক ধর্শেরও অভাব 

পরিলক্ষিত হয় না। অতএব গোব্যক্তিসকল ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় বিষল্সিত৷ 

সম্বন্ধে শক্তিজ্ঞানবৃত্তিকারপতার অবচ্ছেদকতা অসম্ভব হইল না। যেহেতু 

গোত্বাদিই হইল অনুগত-অবচ্ছেদকধর্ম্। গোস্থতির প্রতি গোব্যজিবৃতি-শক্তিজ্ঞান 

কারণ নহে, কিন্ত গোত্বাবচ্ছিন্নবিষয়ক-শকতিজ্ঞান কারণ । আরও “গোঃ শক্যঃ? 

২৮৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অর্থাং গোশবের শক্যার্থ গোব]কি, এইভাবে শতিজ্ঞান স্ীকৃত হইলে গো- 

ব্যক্তিতে-শক্তি স্বীকার করা হইবে । কিন্তু যদি “গোত্বং শক্যং* অর্থাং গোশব্দের 

শক্যার্থ-গোত্বজাতি,এইভাবে শতিজ্ঞান স্বীকৃত হইলে গোত্বত্বরূপে-গোত্বজাতিতে 

শক্তি স্বীকৃত হয়। যেরূপে শভিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপেই পদার্থম্মরণ ও 

শাববোধ উৎপন্ন হইয়! থাকে ইহাই নিয়ম । এখন যদি গোশবের শক্যার্থ 

গোত্ব হয় এবং গোত্বতৃব্ূপে গোতে শতিজ্ঞান স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে গোত্ব- 

প্রকারকপদার্থন্মরণ ও শাব্ববোধ অনুৎপন্ন হয়, যেহেতু সমানপ্রকারকত্বরূপে 

শকতিজ্ঞান পদার্থস্মরণের প্রতি হেতু হয় এবং সমানপ্রকারত্বরূপে পদার্থন্মরণ- 

শাকবোধের গ্রতি কারণ হয়। কিন্তু “গোত্বং শক)ং” এখানে গোত্বত্ব-ধর্- 

পুরস্কারে গোত্বে-শক্তিজ্ঞান স্বীকৃত হইলে এই গোত্বৃত্তিশভিজ্ঞানে-গোত্ব- 
প্রকারকত্বের অভাব থাকায় গোবিশেষ্তক-গোত্ব-গুকারক-স্মরণের-অনুপপতি 

হয় এবং এতাদ্বশকারণীভূত-ম্মরণের অভাবহেতু গোবিশেষ্যক-গোত্ব-প্রকারক- 

শববোধের অনুপপত্তি হয়। আরও যদি গোপদের শক্তি গোত্ে স্বীকৃত 

হইলে গোত্বত্ব শক্/তাবচ্ছেদকরূপে গণ্য হইবে । গোত্বত্বশবের পারিভাষিক 

অর্থ হইল--গোভিন্ন বস্ততে অসমবেত হইয়া! সকল গো-( সমবায়ি )-সমবেত তব- 

রূপ ধশ্ম। অতএব সকল গোব্যক্তি-শক্যতাবচ্ছেদক বলিয়। স্বীকৃত হওয়ায় 

এবং শক্যতাবচ্ছেদকের মধ্যে সকল গোব্যক্তির অনুপ্রবেশহেতু তোমার মতই 

গোৌরবদোষমৃক্ত হয়। অর্থাং গোপদজন্যবোধবিষয়তাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রকারতা- 
নিরূপিত-ঈশ্বরীয়েচ্ছা-বিশেষত্বের গোত্ে জ্ঞান হওয়ায় গোত্বের গোপদশক্যত্বরূপ- 

সিদ্ধি হইলে তাদৃশ বিশেষ্যতাবচ্ছেদকত্বরূপে গোত্ব সকল গোব্যকির-শক্যতা- 

বচ্ছেদক বলিয়] স্বীকৃত ব] সিদ্ধ হইল । কিন্তুন্যায় মতে-_-অনেকব্যভিবৃত্তি- 

শক্তি কল্পনায় গৌরব হয়। আর মীমাংসক মতে--অনেক ব্যক্তিতে শক)তা- 
বচ্ছেদক-স্বীকারে-শক/তাবচ্ছেদকের মধ্যে সকল গ্রোব্যক্ির অনুপ্রবেশ হওয়ায় 

গৌরব হয়। আর এই মতে গুরুধর্মের শক্যতাবচ্ছেকত্ব কল্পনায় গৌরব হয়। 

নৈয়ায়িকগণের মধ্যে এক সম্প্রদ্দায় বলেন--উক্ত গৌরবদোষবশতঃ কেবল 

জাতিতে শক্তিস্বীকার করিলে সেই-ফেই জাতিও আকৃতিবিশিষ্ট সেই সেই 

অনুপপতি হয় বলিয়া! অর্থাং জাতি ও আকৃতিবিশিষ দ্রব্যগুণ-কর্মরূপব্যক্তির 
বোধোপপত্তির নিমিত কল্ধমানা শি, জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট দ্রব্যগুণ ও 

কর্ম-ব্যকিতে বিশ্রাম করে কঞ্ধিত বা স্বীকৃত হয় । জাতি ও আকৃতিবিশিষ- 

জ্রব্যাদিব্যক্তিতে শক্তি। জাতি ও আক্কৃতি এ শক্তির অবচ্ছেদক। আকৃতি 

শব্বথগুম্ ২৮৭ 



শবকের অর্থ জাতি ও ব্যকির সম্বন্ধ । দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এখানে ব্যক্তিপদের 

দ্বারা গৃহীত হয়। জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ হইল সমবায়। অনুল্পেখীভূত 
জাতিও অখণ্ডোপাধি হইতে অতিরিক্ত গোত্বাদি পদার্থের স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত 

হয়না । সুতরাং উল্লেখীভূত গোতাদিবন্তর স্বরূপতঃ ভান ছয় না৷ বলিয় অন্য 

উপায়ে গোত্বাদিজাতির অনুল্লেখীভূতজাতিরপে স্বীকারে আবস্থযকতা হওয়ায় 
ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকৃত হইল। সুতরাং এখন অনুল্লেধীড়ুত গোত্বাদিজাতির 

স্বরূপতঃ ভান হইল। 

গ্রন্থকার এখন পদ কাহাকে বলে এবং অর্থই বা কাহাকে বলে ও তাহার 

প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয় সবিশদ বলিতেছেন-_“শক্তং পদং” ইত্যাদি 

্ন্থদ্থারা । শক্তিবিশিষ্টই পদ বলিয়! কথিত হয়। যথা ঘটঃ পটঃ ইত্যাদি। 

জ্ঞানোতপাদন সামর্থ্যই শক্তি বলিয়! অভিহিত হয় । একটি পদ শ্রবণের পর 

শ্রোতার যে পদ-জন্ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানে একটি নির্দিষ্ট পদার্থ বিষয়- 

রূপে প্রতিভাত হয়। এইজন্য ঘটপুদ ঘ্বার৷ পটার্থ বোধিত হয় না । ঘটাদিপদ 

নিজ নিজ নিদ্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ অর্থকে স্বশক্তি দ্বার প্রকাশ করিতে সমর্থ 

হয়। পদের সহিত অর্থের একটি সম্বন্ধ আছে, এ সম্বন্ধই পদের দ্বার অর্থ 

বোধকে নিয়ন্ত্রিত করে । এই কারণে সকল পদের সহিত সকল অর্থের সম্বন্ধ 

না থাকায় সকল পদ সকল অর্থকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। যে পদের 

সহিত যে অর্থের সম্বন্ধ থাকে, সেই পদই সেই অর্থকে প্রকাশ করিতে সমর্থ 

হয় । এ বিশেষ পদের সহিত এঁ বিশেষ অথের সম্বন্ধই শক্তি বলিয়! পরিগণিত 

হয়। এইশক্তিদ্বার পদ নিজ অর্থকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। এই 

নিমিত্তই জ্ঞানোংপাদনের সামর্থ্যই শক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । এই 

শক্তিবিশিষ্ট বন্তই পদ বলিয়া গণ্য । সেই শক্তিবিশিষ্ট পদ চারিপ্রকার-_ 

কোন স্থানে যৌগিক, কোন স্থানে রূঢ়, কোন স্থানে যোগরূঢ় এবং 

কোথাও বা যৌগিকরূঢ পদ বলিয়। অভিহিত হইয়াছে । 

প্রথমে যৌগিক পদের পরিচয় প্রদণিত হইতেছে__এখানে যোগ শবের 

অথ+--পদের অবয়বরৃত্তি শক্তি । প্রকৃতি ও প্রত্যয় হইল পদের অবয়ব । 

প্রকৃতি ও প্রত্যয়ে শক্তি থাকে বলিয়া উহারাও পদ বলিয়া গণ্য। পদঘটক- 

পদনিরূপিতশক্তিই অবয়ব শক্তি বলিয়া কথিত” প্রকৃতি ও প্রত্যয় হইল 

পদ-ঘটকপদ, এইরূপ পদে অবস্থিত শক্তি অবয়বশক্তি। এই অবয়বশকি 

দ্বারাই অর্থ-প্রতিপাদক-পদ যৌগ্সিক পদ বলিয়া অভিহিত হয়। ধেমন 

২৮৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পাচকাদি পদ যৌগিক পদ বলিয়! কথিত বা উদহৃত। পচ ধাতুর অর্থ পাক 
করা, এক্ প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা বা কর্তৃত্ব অর্থীং পচধাতুর পাকে শক্তি আর 
পকৃ প্রত্যয়ের কৃতিতে--যত্তে শক্তি। এইভাবে অবয়বশক্তির দ্বারা পাক 

কর্তার প্রতিপাদক হয় বলিয়৷ পাচকপদ যৌগিকপদ বলিয়। কথিত হয় । 
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যেখানে যে পদ প্রকৃতি-প্রত্য়াদিরূপ-অবয্নবশক্তিদ্বারা অথ-প্রতিপাদক ন! 

হইয়! উক্ত অবয়বশক্তি নিরপেক্ষভাবে সমুদায়শক্তিঘবারা অর্থ প্রতিপাদক হয়, 
সেই পদকে রূঢ় অর্থাং কোশাদিতে প্রসিদ্ধ পদ বলে । যথা গো, ঘট প্রভৃতি । 

রূট়িশব্দের অর্থ সমুদায়শক্তি। এখানে পদঘটকপদের শক্তি অর্থকে প্রকাশ 
করে না। যেখানে পদের সম্মদায়শক্তি অর্থকে প্রকাশ করে বা যেপদ 

সম্দায় শক্তিদ্বারা অর্থপ্রতিপাদক হয় সেই পদ রূঢ় বা কোশাদিতে প্রসিদ্ধ 

পদ বলিয়া কথিত হয়। গে! পদটি রূঢয পদ। “গমের্ডো” গচ্ছতীতি গো, 

গমূ ধাতুর গমনে শক্তি । গম্ ধাতুর উত্তর উপাদি ডে৷ প্রত্যয় করিয়া! গোপদ- 

নিষ্পন্ন হইয়াছে । সুতরাং গোশবের প্রকৃতি-প্রত্য়রূপাবয়বশক্তি গমনশীল 
পদার্থে । এই গে! পদটি এইভাবে যৌগিকপদরূপে স্বীকৃত হইলে শয়নস্থিত 

গোব্যক্তি গোপদবাচ্য হইবে না, বরঞ্চ যে গমন করে তাহাকে গোপদবাচ্য 

বলিয়া! গণ্য করিতে হইবে । স্বতরাং এখানে প্রকৃত অর্থ ব্যুৎপত্তির-অনুপযোগি- 

হেতু গবাদি শবের সাম্নাদিমংপিণ্াদ্যর্থে শক্তি বা প্রসিদ্ধি। এবং সাস্নাবিশিষট 

বা গলকম্বলবিশিষ্ট এরূপ পদই কোধষাদিতে প্রসিদ্ধ বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছে। 

সেইরূপ ঘটয়তি অর্থং সংঘটয়তি এই নুযুৎপত্তিদ্বারা ঘটশবের সংঘটিতার্থে 

প্রকৃত-প্রত্যাদিরূপাবয়বশক্তি । কিন্ত এখানে র্যুংপত্ভিগতার্থের উপযোগিতা 

না থাকায় ঘটার্দি শবের কপাল-কপালিকারূপ ঘটার্থে প্রসিদ্ধি। অতএব 

এখানে গোপদের প্রকৃতি-প্রত্যয়াত্মকাবয়ববৃত্িশক্তি নিরপেক্ষ থাকিয়৷ গোশব 

স্বসমুদায়শক্িদবারা গলকম্বলবিশিষ্ট বা সাম্লাদিবিশিষ্ট পশুর প্রতিপাদক হয় । 
পঙ্কজগদের নুঢার্থ পদ্ম, কুমুদশৈবালাদি পঙ্কজপদের যোগার্থ। যোগার্থ 

সজপেক্ষা নঢ়ার্থ স্বীকারে লাঘব হুয়। যোগার্থপ্রতীতি প্রকৃতি-প্রত্যয়া্থ- 

্বীতি-সাপেক্ষ। আর রঢ়ার্থ প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থপ্রতীতি-নিরপেক্ষ । যোগার্থ 
তি বিলম্বে হয়, আর রূটার্থ প্রতীতি অবিলগ্ষে হয়। 

শবখণ্ডম্ 
ব. বি./ভাযাপরিচ্ছ্/৩৭.১৯ 

্চ৯ 
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তৃতীয় যোগরূঢ়পদের পরিচয় প্রদখিত হইতেছে । যে পদ অবয়বশক্তি 

ও সমূদ্বায়শক্তি এই উভয় শক্তিদ্বারা অর্থ প্রতিপাদক হয় সেই পদকে ফোগনঢ় 
বলে। যথা পন্কজাদি। পঙ্কাং জায়তে ইতি পঙ্কজ এইপদ নিজের প্রকৃতি- 

প্রতায়াত্মকাবয়বনিষ্ঠশক্তিদ্বারা পঞ্চজনিকর্তরূপ অর্থকে অথণাং পন্কে জাত 
পদাথ-মাত্রকে প্রকাশ করে বা পঙ্কে জাত পদার্থমাত্রেরই প্রতিপাদক হয়। 

আর পঙ্কজপদ সমুদায়শক্তি দ্বার পদ্মত্বরূপে পদ্মপদার্থকে প্রকাশ করে 
এইজন্য কোষাদিতে পঙ্কজপদের পদ্যেই প্রসিদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। যদি বল 

পঙ্কজপদের কেবল অবয়বশক্তি দ্বার! পঙ্কজপদ হইতে কুমুদ-শৈবালাদিরও 
বোধ হউক্। এরূপ বলিতে পার না। কারণ প্রাচীন মীমাংসকের। বলেন-_- 
রূটিজ্ঞান কেবল যৌগিকার্থজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় অর্থাৎ পঙ্কজপদের পদ্মত্বা- 
বচ্ছিন্ন পদ্মবিষয়ক বূড়িশক্তিজ্ঞান কেবল প্রকৃতি প্রত্যয়াত্মকাবয়ববৃতিশক্তি 

লভ্যার্থবিষয়ক জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। এইজন্য প্রতিবন্ধকীতৃত বূটিজ্ঞান 
বিদ্যমান থাকায় পদ্প ভিন্ন কুমুদ শৈবালাদি পঙ্ক-জাত পদার্থের সহিত উক্ত 
অবয্নবাথের অন্বয় হইবে না। বস্ততপক্ষে সান্নিধ্যবশতঃ প্রথমে- পঙ্কজ এই 

শব উচ্চারিত হইবামাজ্রই পদ্যত্বরূপে পদ্মের জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়। সমুদায়- 

শক্তিদ্বার উপস্থিত পদ্মেই পঙ্কজপদের অবস্লার্থের অর্থাং পঙ্কে জাতপদার্থের 

অন্নয় হয়, কিন্ত কুমুদশৈবালাদি প্রথমে উপস্থিত হয় না বলিয়। কুমুদ- 
শৈবালাদিতে উক্ত অবয়বার্থের অন্নয় সম্ভব হয় না। কিন্ত যেবাক্যে পঙ্কজ 
পদের “পঙ্কজপদ ন পদ্পত্ববিশিষ্ট শক্ত” এইরূপ বূঢ়্যথের বাধনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান 

আছে, সেই বাক্যে পঙ্কজপদের লক্ষণাবৃতি দ্বার]! কুমুদত্বাদিরূপে কুমুদাদির 
জ্ঞান উৎপন্ন হইবে । কিন্ত যে বাক্যে কুমুদাদি পদের কুমুদত্বাগিরূপে কুমুদাদি- 
বোধ তাৎপর্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই অথচ পদ্দত্বূপে পদ্মের বাধজ্ঞানও আছে, 

সেই বাক্যে পন্কজপদের কেবল-অবয়বশক্তিত্বারাই পঙ্কে জাত পদাখথ-ত্বরূণে 

২৯০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবন্ধী, 



কুষুদাদির শাবোধ উৎপন্ন হইবে। এই কথা চিস্তামণিকার বলেন। 
কিন্ত “ভূমে পদ্কজমৃৎপন্নম্” ইত্যাদি স্থলপল্মাদি স্থানে পঙ্কজপদের যেখানে 

অবয়বার্থজ্ঞানের বাধনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান আছে, সেইস্থলে পঙ্ছজপদের সমুদায় 
শক্তিদ্বার| পদ্মত্বরূপে স্থলপদ্মের জ্ঞান উৎপন্ন হইবে । কিন্তু যদি স্থলপদ্প পদ্দের 

ভিন্ন জাতীয় বস্ত বলিয়া বোধিত হয়, তাহা হইলে পন্কজপদের লক্ষণাবৃতি 

দ্বারা অর্থাং সাদৃশ্রূপ শক্যাথ-সম্বন্ধের সম্বন্বীরূপে স্থলপন্মপের জ্ঞান উৎপন্ন 

হইবে। 
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সম্প্রতি চতুর্থ যৌগিকরূঢ পদের পরিচয় প্রদণিত হইতেছে । বাক্যস্থিত 
যে পদ পদের অবয়বশক্তি ও সমুদায়শক্তি পরস্পর সহকারী ন৷ হওয়ায় 
যৌগিকার্থেরও রূঢ্যথের পুথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতিপাদক বা বোধক হয় সেইপদ 
যৌগিকরূঢ পদ বলিয়া! অভিহিত হয়। যথা উদ্ভিদাদি। উদ্ভিদের 
যৌগিক অথ+-_উত্ভিদ্যতে অনেন ইতি উত্ভিদ। উদ্ন্ভিদের প্রকৃতি-প্রত্যয়াআআ- 

বয়ববৃতিশক্তিদ্বারা লভ্য উদ্ভেদনকর্তা পদ হইতে তরুগুল্সাদি-পদার্থ বোধিত 

হয়। রঢ্যর্থ-_যাগবিশেষ ব। একপ্রকার যজ্ঞ । “উদ্ভিদা যজেত পশুকাম” 

এখানে উদ্ভিদ পদ ষাগবিশেষের বোধক বা বাচক। 
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ভাতা হাদঘঅহনল্পংআাব্নত্দনঘঘজিন: | 
জাঅক্তিঘীন্যলান্কাভ্গ্বা-লাত্ত্সকালমিজ্দন 11৫২1) 

বক্তার ইচ্ছাকে ভাৎপর্য্য বলে “বক্তুরিচ্ছা তাৎপধ্যম্” । “গঙ্জায়াং ঘোষঃ 

প্রতিবসতি” এখানে বক্তার ইচ্ছানুসারে অর্থাৎ তাংপর্য্ের উপপত্ির জন্য 

গঙ্গাশবে লক্ষণ! স্বীকার কর] হইয়াছে । এখানে গঙ্গাশবে লক্ষণ ন। করিয়। 
ঘোষশবো লক্ষপা স্বীকৃত হইলে বক্তার ইচ্ছার বা তাংপর্য্ের অনৃপপত্তি 

শবখণ্ডম্ ২৯১ 



হইবে । গঙ্গাসলিলে মংয্য বাস করে এইরূপ বুঝাইবার ইচ্ছায় বক্তা যদি 

“গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি” এই বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাহা! হইলে বক্তার 

ইচ্ছা বা তাতপর্যের উপপত্তির নিমিত্ত ঘোষশবে লক্ষণ স্বীকৃত হইত। তখন 

ঘোষশব্দে লক্ষণ! না করিয়া! গঙ্গাশবে লক্ষণ করিলে তাংপর্য্যের অনুপপততি 
হইত। প্রথমস্থানে গঙ্গাশবে লক্ষণা করিয়া গঙ্গাতীর বোধিত হইল । 

দ্বিতীয়স্থানে ঘোষশবে লক্ষণ] স্বীকৃত হইলে ঘোষশবের দ্বার] গঙ্গার মংয্য 

বোধিত হইবে । এইভাবে পরিলক্ষিত হয় যে তাৎপর্ম্ের অনৃপপতি স্থানেই 

লক্ষণা স্বীকার করিয়! তাৎপর্য্ের অনুপপততি দরীভূত হয় । অতএব তাৎপর্য্যের 

অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ । “গঙ্গায়াং ঘোষ£” ইত্যাদিস্থলে বক্তার যেরূপ 

ইচ্ছা বা] তাংপর্য্য থাকিবে, তদনুরূপ লক্ষণা হইবে। অন্বয়ের অনুপপতি 

লক্ষণার যথার্থ বীজ নহে । কারণ “কাকেভ্যে৷ দধি রক্ষ)তামূ, ছত্রিনো যাস্তি” 

ইত্যাদিস্থলে বাক্যার্থে অবস্থিত পদার্থসমুহের পরস্পরের অহ্বয়ের অনুপপতি 

হয় নাই, কিন্ত তাংপর্য্ের অনুপপত্তি আছে বলিয়াই এখানে লক্ষণাবৃত্তি 

স্বীকৃত হইয়াছে । এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ কারিকায় বলিতেছেন-__তাৎপর্য্যের 

অনৃপপত্তিবশতঃই লক্ষণ! স্বীকার কর! হয় । লক্ষণার লক্ষণ করিতেছেন__ 

শকাসন্বন্ধকেই লক্ষণ বলে । পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে বৃত্তি বলে। সেই 

পদ-পদার্থনিষ্ঠসন্বন্ধরূপবৃত্তি দই প্রকার--শক্তি ও লক্ষণা। শক্তি শবের 

অর্থ-_.সংকেত বা! ভগবদিচ্ছাবিশেষ । শক্তি যেমন শবের বৃত্তি, সেইরূপ লক্ষণাও 

শব্দের এক প্রকার বৃত্তি । শক্তিম্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান ষেমন পদার্থের উপস্থাপক 

হয়। লক্ষণাস্বরূপ সম্বদ্ধের জ্ঞানও সেইরূপ পদার্থের উপস্থাপক হয়। পদ 

শক্তিদ্বার1 যে অর্থকে প্রকাশ করে, সেই অর্থকে শক্যার্থ কহে। বিশ্বনাথ 

বলিলেন-_শক্যসম্বন্ধ লক্ষপা অর্থাং শক্যার্থের সম্বন্ধই লক্ষণ! নামক শবের 

রৃত্তি। শক্যার্থের সহিত লক্ষ্যার্থের যে সম্বন্ধ তাদৃশ সন্বন্ধই লক্ষণ । উক্ত 

সম্বন্ধ পাচ প্রকার--সংযোগ ( বাচ্যত্ব ), সামীপ্য, সমবায় ( আধারাধেয়ভাব ), 

বৈপরীত্য ও কার্যকারণভাব এই পাঁচ প্রকার শক্যাথ- সম্বন্ধ লক্ষণা। সাদৃশ্য 

ও আধারাধেয়ভাবাদি সমবায়ের অন্তর্গত। বৈপরীত্যসন্বন্ধে উপকার শব্দ 

অপকাররূপ লক্ষ্যাথ বোধিত হয় । “বনু উপকৃতং মম” এই বাক্য অপকারী 

ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে । গঙ্গাশবের শক্যার্থ জলপ্রবাহ, 

সম্বন্ধ হইল সামীপ্য। এই সামীপ্যরূপ শক্যসন্বন্ধের সন্বন্বী হইল লক্ষ্যার্থ 

গঙ্সাতীর। জলপ্রবাহ সমীপন্থিত তীরই গঙ্গাশঝের লক্ষ্যার্থ । 

২৯২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



যেস্থানে ভাংপর্যের অনৃপপতি হয়, সেইস্থানে শাবোধে ব! বাক্যার্থ বোধে 
শক্যার্থ সন্বন্ধরপলক্ষপণা সহকারিকারণ। আসক্তিজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান, 

আকাঙ্রাজ্ঞান ও তাংপর্যযজ্ঞান কারণ হয়। 

বাক্য অর্থাং পদসমৃূহশ্রবপে শ্রোত্রার বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
বাক্যান্তর্গত প্রত্যেকপদের শ্রবপাত্মকজ্ঞান হইলে পর পদসমুহের বা বাক্যার্থের 
জ্ঞান ছারা পদাথ-সমূছের উপস্থিতি হয় । পদার্থের উপস্থিতি হইতে পদার্থের 
স্মরপাত্মক জ্ঞান হয়। পদসমূহ নিজ নিজ বৃত্তিদ্ধারা যে পদার্থকে প্রকাশ 
করে, পদ শ্রবণের পর সেই পদাথের ম্মরণই পদাথেোপস্থিতি। বাক্য্তগগত 
প্রত্যেক পদ শ্রুত হইলে প্রত্যেক পদের অর্থ উপস্থিত হয় এবং তাদৃশ 
পদার্থোপস্থিতি হইতে বাক্যাথতবোধ হয় | 

শাব্দবোধ বা বাক্যার্থ বোধের প্রতি পদজ্ঞান, পদাথ-ম্মরণ, পদ ও পদাথের 
সম্বন্ধজ্ঞানাত্মক-বৃতিজ্ঞান - শক্যসম্বন্ধবরূপ-লক্ষণাজ্ঞান ও তাংপর্যযজ্ঞান কারণ 
হয়। পদজ্ঞান করণরূপে, পদার্থস্মরণ ব্যাপাররূপে, শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণারত্তি- 
জ্ঞানও তাংপধ্যজ্ঞান সহকারিকাঘ্ণরূপে শাববোধের বা বাক্যাথবোধের 

কারণ বলিয়া কথিত হয়। এবং আসত্তি--সন্নিধিজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান ও 

আকাক্ষাজ্ঞান শাক্দবোধের বা বাক্যার্থবোধের কারপণরূপে অভিহিত হয় । 

আনত্তি--পদানামবিলম্বেন উচ্চারণং আসর্তিঃ বা সলিধিঃ। অথশাং 

বাক্যান্তগত পদসমুছধের ষযথোচিত নিয়মে বা অব্যবধানে উচ্চারণের দ্বারা 
অবিলম্বে পদার্থধোপস্থিতিই আসত্তি বা সন্িধি বলিয়া! কথিত। আসত্তির 

অপর নাম সম্নিধি। “গাম্” এই উচ্চারিতপদের একপ্রহর পরে আনয় এই 

পদটি উচ্চারিত হইলে উক্ত পদটি অব্যবধানে সন্পিহিত হয় নাই বলিয়। অবিলম্ছে 

পদার্থের উপস্থিতি হইল না, তাহার ফলে শাববোধ বা বাক্যারথথজ্ঞান উৎপন্ন 

হইল না। আসত্তিজ্ঞানের দ্বার। ক্রিয়াপদ ও কারকপদের সন্নিধান সম্ভব হয়। 

আসতি বিষয়তাসম্বদ্ধে পদবৃত্তি করে । 

যোগ্যতা-_বাক্যান্তর্গত এক পদার্থের সহিত অপর পদাের অন্বয়রূপ 

সম্বন্ধই যোগ্যতা । অথশৎ বাক্যস্থিত পদসমূহের পরস্পর অন্বয় যোগ্য অর্থের 

বা! অন্বয়যোগ্যতার প্রতিপাদক হইল যোগ্যতার লক্ষণ। যথ। “বহন! 

সিঞ্চতি” এখানে উক্ত পদছয়ে আসতি ও আকাক্ষা থাকিলেও উক্ত উভয় 

পদার্থের পরস্পর অন্বয় যোগ্যতা নাই, যেহেতু সেচন ক্রিয়্াতে দাহক পদাথ- 

বহ্ির সেচনকরপত্বরূপ অন্বয়াত্মক সম্বদ্ধের অভাব আছে। সুতরাং উক্ত 

শবাখণ্মূ ২৯৩ 



পদঘ্য়ের অথ“ বাধিত হইল অর্থাৎ উক্ত পদদ্বয় সেচনকরণত্বরূপ সম্বন্ধের বা 

যোগ্যতার অভাবহেতু পরস্পর অন্বিত হইতে পারিল না । “বহ্িন! না সিঞ্চতি” 
অর্থাং বহিকরণকত্বাভাব-রূপ অষোগ্যতার নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান “বহন! সিঞ্চতি' 

ইত্যাকারকবাক্যার্থবোধের প্রতিবন্ধক হয়। যদিও যোগ্যতা চেতনপদাথ 

আত্মার ধর্ম, সুতরাং অচেতন পদে বা পদসমূহে যোগ্যতা থাকা সম্ভব নহে। 
তথাপি উহ! গুপচারিকভাবে কথিত হইয়াছে । অচেতনকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 

যোগ্যতামুক্ত বলিতে পার! যায় না। বৃত্তিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে পদার্থ বৃত্িত্ব 

যোগ্যতাতে থাকে । পদসমূহে স্বাশ্রয়-উপস্থাপকত্ব সম্বন্ধে যোগ্যতা আছে ব! 
থাকে। যথা “বহিনা সিঞ্চতি* এখানে সেচনক্রিয়ার বহিিকরণত্বরূপসম্থন্ধ 

নাই, বা বহিনা এই করণকারকের সেচনক্রিয়ার সহিত করণত্বরূপসম্থন্ধের 

অনুপপত্তি হয়, যেহেতু বহি দ্বারা সেচন হয় না এইরূপজ্ঞান আমার আছে, 

সুতরাং যোগ্যতার অভাবহেতু উক্ত বাক্যার্থজ্ঞানের উপপতি হয় না। 
আকাঙ্ষ1-_যে পদ ব্যতীত অর্থাং যে পদের অভাবে যে পদের অন্বয়জ্ঞান 

উৎপন্ন হয় না সেই পদের সহিত ৫সই পদের সত্তাকে আকাজ্ষা বলে। অথবা 

একটি পদ অন্য পদের অভাববশতঃ যদি অন্বয়-অনুভবের ব1৷ অন্বয়জ্ঞানের 

কারণ না হয়, তাহ। হইলে এ পদদ্য় পরস্পর সাকাজ্ষ বলিয়া বোধিত হয়। 

«“চৈত্রো গচ্ছতি”' এই পদদ্ধয় পরস্পর সাকাজ্ষ। গচ্ছতি এই পদটি শ্রবণ করার 

পর আকাঙ্ষ। জাগরিত হয়--কো গচ্ছতি ? এই আকাক্ষ! নিবৃত্তি হয় “চৈত্র” 

পদ প্রয়োগের দ্বার | “চৈত্রঃ” এই পদটি শ্রবণ করার পর আকাঙ্ষা জাগরিত 

হয়--চৈত্রঃ কিং করোতি? এই আকাজ্ষানিরতি হয়-_“গচ্ছতি' এই পদ 
প্রয়োগের দ্বার! । এইভাবে আকাজ্ষা! জাগরিত হয়-_চেত্রঃ কুত্র গচ্ছতি ? 
চৈত্রঃ কেন গচ্ছতি ? চৈত্রঃ কিমর্থং গচ্ছতি? এই সকল আকাঙ্ষা নিবৃত 

হইবে--ষথাক্রমে গ্রামং, রথেন, ধনায় এই সকল পদের দ্বারা “চৈত্রঃ রথেন 

ধনায় গ্রামং গচ্ছতি' এই পদসমূহ পরস্পর সাকাজ্ষ হইয়াছে । কিন্ত গোঁঃ, 
অন্বঃ, পুরুষঃ, হস্তী, এই পদসমূহ সাকাঙ্ষ নহে। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে-_পদে বা পদসমূহে আকাঙ্ষা কীভাবে থাকিতে 
পারে? এবং পদার্থে বা বাক্যার্থেই বা কেমন করিয়া! আকাঙক্ষা থাকিতে 

সমর্থ হয়? যেহেতু পদ হইল শব অচেতন আকাশবৃত্িগুণপদাথ+, এবং শক 

অচেতন জড় বন্ভ। আর আকাঙ্ষ! হইল ইচ্ছা, ইচ্ছা চেতন-আত্মবৃতিগুণ- 

পদাথ। সুতরাং চেতনপদার্থআত্মার গুণ ইচ্ছা কেমন করিয়া অচেতন বস্ত 

২৯৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবী 



পদে বা পদসমূহে থাকিবে? আকাঙ্ষা না থাকিলে পদ খা পদসমূহকে 

আকাঙ্ষাবিশিষ্ট বা সাকাজ্ষ বল চলিবে না । এবং এইরূপে পদার্ও অচেতন 

বস্ত বলিয়া উহাতেও আকাঙ্ষা থাকিতে পারে না। রাম পদের অথ” দশরথ- 

তনয়, গচ্ছতি ক্রিয়ার অথ” গমনানুকৃল ব্যাপার, অগ্নিহোত্র শব্দের অর্থ 
অগ্রিহবোত্র নামক যাগবিশেষ । এই সকল অচেতন পদারে বা পদসমূহে চেতনের 
ধর্ম-ইচ্ছা না থাকিলে এসকল পদসমূহ বা! বাক্যার্থ কেমন করিয়। পরস্পর 

সাকাজ্ষ হইতে সমর্থ হয়। তথাপি অচেতন পদ, পদসমূহ, পদার্থ বা বাক্যার্থ ষে 
সাকাজ্ষ বলিয়। কথিত হয়, তাহ] গঁপচারিকভাবেই অভিহিত হয় । তবে উহ্থার। 

সাক্ষাং সম্দ্ধে আকাক্ষাবিশিষ্ট হয় না। কিন্তু স্ব-উত্থাপকত্ব-নিবর্তকত্বান্যতর 

সম্বন্ধে আকাঙ্ষা পদে বা পদসমূহে থাকে এবং স্থাশ্রয়-উত্থাপকত্ব-নিবর্তকত্বান্যতর 
সম্বন্ধে আকাকঙ্। পদার্থে ব বাক্যার্থে থাকে । তাংপধ্যপদের বিষয় বা পরিচয় 

বক্ষ্যমান ত।ংপধ্যপ্রকরণে কথিত হইবে ॥ ৮২ ॥ 

তহাগা হাবযতচ্জল্ন নি । বাল্লাঘাঁ ঘীন: হুত্াহী বক্লাঘহহঘ হানযাখ সমান্ৃকণী 
ঘীনভান্লযান্ুমঘলিবলান্ঘকনন্তিঘতিল[ অল দলিভ্ল্খীঘব, লঙ্গ জধাঘাযা লীহভ্য 

নীঘ: | ভা দ্র হালযঘকল্কনা। লঘাহ্ি--সনাহভন-হানসাখ-ঝকবল্ঘভন তীই 

বানীতআনু ভ্রীহহয ভদহঘামূ। ভর: হাল্ছনীঘ: । ঘহল্ত্তে অন্ল্ঘানুঘঘলিকহাঘা- 

শীত ₹ঘানু, লা যচ্তী: সনহাইতযানী ভহাঘা ল ভানু, অচ্তি সনহাল্লঘকঘান্তুঘঘল- 
₹মাত্রান্। বীল ঘচিত্সত্রহী আজল-লান্ঘচ্যন্তিঘতঘা অচ্ভিঘইস্তু ভঙালআা। ঘৃত 

ক্রাঈম্যী হুণি হ্যলাদিত্যাতী জ্কাকনহহয হুগ্ভুঘঘালক ভহাজা, অভ্তরলী হঘিবহাযা- 
হলানৃঘস্ঘনিনযআানু। ঘ্র্ব ভলসিঘী াল্নীতঘাহী ভলিঘব্হীক্ষবাখ্থাহিতল 

ভঙ্থাগা । ছুযমনাঅন্থন্ডলাখাঁ জগ্মাতীতসুক্ছযনী, চৃকআশখ্বলন্থিখিল হইঘা ভগ্ি-অহ্ল্যঘী- 
অঘান। অহিন্াল্লযাল্লণঘজিভহাতাতীজ হঘানু, লনা ভ্ধন্থিহ্ বাক্লাঘব্হঘ লী ম্ক্থিহ 

ঘাছদৰ্য ননুভ্যান্বী ভহাগীলি দিঘনী ল হযালু। হবল্ত্ত নগযমূ-_হানযাতচ্মল্থী 
যহি লীহতিন ভবখীজ ঘৃষ্কীলফীহা ভীহত্বন বীহনীঘ:, অতি তর নঙ্লালীহতবল হথল ঘৃহ্থীন- 
জলা বলত তা ভংজেন্। অন্ন ভত্ঘল্ানচউন্ক ল তহাতা, লন সন্ধাংক্ক-নীঘভম 
লগ ভথাঘা লিলা: | নহল্তু হয জাত হানযলানভ্টউহ্ঈ৩দি হাকিন ভথানু। 
অনুমক্জাহক-হানঘাশ্রহনহ্তা সলি শন্নহুহ্য ঘানখ্লিহঘহম প্তলন্্লাহিলিশিজামনীযনূ। 
যন তত হাবযাখভ্য ঘহ্্নহান্তজল্ঘতনা ভহাআা, ভা ভহিল-ভহাতীতুভ্যত । যখা 
জিইফাহিঘই' ইদ্দান্রযন্তচনন্ঘী আনব্ঘসই হ্বাঘবী, সনংঘহতয শব ভঙনল্নী পনই স্বাতী, 
অঙ্গ ভহিলভঙাতা | ছ্িল্ত্র ভাহাতিক ঘহ' লান্তমানজ্ঞলূ। ভাহজিক্তাথথত্য হাজ্ছ- 

শবখণ্ুম্ ২৯৫ 



বাইন ঘহাল্লং কাহআনূ। হাকি-ভহাগাওদ্যলহঘবল্ননংঘেহাখাল্তিল-হলহারযা শু 

হাভহ্মীণী সবি ঘহালা ভামথণনিনাহআাহিতিযান্: । লীনা লহ্ঘেন্তুলাতক্ছনীন | 
ঘহাখীনজ্থিলিভ্তু হাম, অল্যখা ব্তুজ্যত্তজব্া ছাতআাঘি ব্হআানন্তুলানকত্জাদউীতিত্যান্ত: | 
মানবী তব হারবীমানান, হানঅবজল্ঘকণা ভথাগাদি লাহ্তি। বঙ্গ তত বন্মীহাযা লহা 

ঘীন হন্যুম্, লস লহীনন্হ্র লহীলীৰ ভঙ্াআা | বাশীহ্দহাখ্স লযাজহ অনিইনালল্নয: 
হ্ধন্নিইন্ইহাল্অযহাণি হশ্রীস্কুনততান। ঘি ললক্ষইহাল্তঘী ল ভশীঙ্গাযব, লহা- 

লহীদহ্হস বামীতলহীলীই ভগ্মঘা, বখধীতদেহ লানঘণান্কম্ | অন্ঙ্লাহালতলমূ। তল ছি 
স্বি্মযুঘহাহী ঘতান্কইহাল্নয: হলীঙ্গিযবী, লহা আীনহ্হ্য (বৌদি) শীহলালিনি জথাআা, 
বাষি ন্থিসাঈহান্নঅ:। অতি তত [ক্কেইহাল্নযী ন হী ঙ্গিযবী, অহা শীঘহ্হ্স ছিলবীভনামিলি 
গালা । ন্ঘিসঘ্ব লানুঘচ্য-সাহকমূ । ঘহলদান্বনালতী হা হল নানহঘই ঘানহা- 

হীন জ্কামঘিা তছাগা। আকব্বঘবস্ব লানুতচ্য-সাহ্ক্ষমূ। হ্বনল্মস্ানি। অনঘুতণ 

্ত ভুবঘই' ভহাঘা। ভখান্থি_হাজন্তত্ণ হুতান্থী হাজঘবার্ন প্রভমাবি-নহাখত 
বাহ্যামাল্লব:, লিদালালিবিক্ধ-নালাখবধী্ম ইনাল্লযনীঘহযান্যুন্ঘজল্নানু। অল্যশা 
হাজা ঘুম ছত্রসাঘি ভখাল্নযনীঘ: হঝানু। না ল ঘন হুত্আানী ঘর্ত-দত্রা্মা নল: 
জ্াহাইনাল্তরআান--নিদালালিহ্বিবনি। লীীঘত্ত হুতাহী লামাগবীবমহ্তজ্বল্মনা- 

ল্যাহ-_ঈইনলি। লন্ব হাজদ্ততন ছুতাহী ভ্তমনিমলবী ভ্নত্ ভ্কজ্ঘদিলি আাক্ঘল্ ? 
অহস্থললিসভবীহঘি ল্লী নীঘীহুসান। লহলানু হাজঘনাহী হাজতনন্থিনি ভহাগা | 

অরভ্য স্ব ঘুতনতা অন্থামহাল্নয: | নল্ত্ তত শন-ব্ত্ীষ্িল্মীাহী অন: ব্হিহ্হত্ব- 

লিমনতর্থ-নিতলসক্কাইজ ভ্তু্যব, অল নল ভহাঘা। ল ন্ম জ্বান্থিতি অহ্যতীলিনাদ্্যমূ, 

ভাহ্থিতঘহুল্জতীহদি অন্ত্রবহানান্। লন্বন্ঙ্গিযাল্বঘমিকতরভর্ণ ভাহ্িত্যলভ্লীনি 
শ্রা্ঘমূ। ক্িমাঈইওনি শন-ব্হ্বী নহ্য ভিল্থীবযাহি-হ্হালানূ, আহ্িঘভযাণত্ত- 
মনান্ঘ । লংদানু আাহ্িাহিক লাখ: | অল “হাজ-দ্ুবীন্রিলী ভ্রাসুত্যক্ামী 
যউধানালিত্ঙ্গ ভহাগালামাহ লল্দ্র আঙ্ীঘলী। কিন্তু আাহললী লবী বস, লস নল: । 

লব লীভঘত্রযীবৈহ্ হুঘাহী কখলিলি শানু । লঙ্গ লীতঘহ্ভম লীন ঘতঘহ্ত্য 
ঘর ভছ্মগা | অলব ছত্যভন ন্বাপযানিহ হতঘঘনি। অলাহথাত্ল্্ন্তর বহি ঘনাহ্থাহী৩- 

বন্তনুঘন হল্তুক্যব, হা অদ্থিনন্তকদিত্যাহী নহঘই5ষিনভ্তত্বনাঙ্থাই ভহাআা, 

দুঘহ জান্যন্য-সাহক্ষদ। ল্য ঈহীস্তহধ তাহ্রিত্যস হখ অদাহাহভ্যাল্বয:, 
অধহাবুজিলিহীন-ভঘভ্য লভ্য লাহুনান্রপাহিনি ল্রান্তজনু, নহজহান্রলনল্ধন 

লহুল্লঘানূ। ঘর্থ ঘন্বঘূর্তীতঘাহাঘি। দই ত্র অহিনন্তবলিংঘাহানহিনতুতষন্ 
বুগঘব, ঢতীন্ষমীকংমাল্ময:। অলাহাহ্জয়া আব অনিক লগ্ত'অন্ধত্ দ্ব (অন্তহন্) 

২৯৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



“সাজিনুগ্কঘাহিষ্তীতীকন্, অল অল্যইকবন্ঘনননাষি্তি বহল্তি। ঘিবহী 
গ্হ্যযাতিত্যার্থীঘিতৃঘই জনন্ক-হুম্যতযী: শ্বগ্তদেই হগীজনন্কহম্ঘতান্তহাআা, হ্ত্রলল্ম- 
লাদি। ঘতা ছুক্যাবী ভ্তুন ভহাআা, হুল হরআ লালাঘহীনভিতলি-অমনলালু। 

কা যেহ্যকী তু নীবীনূঘকমিজ্যাহী অমিহ্ঘম্মল্ন লীভনহাখ ভ্ঘভণহাত্ী সন্ধা: | 
ঘস অন ভহাঘা। অন্ন “লিমাহ্হখশদনি' যাজধহি”ত্যস ল লনবপুষ্নী, অহাআা- 

পল, ছিল্ত্ত ক্ষমথাতযী ভহাঘালানান্। ন ন্ব লিনাহভ্য হাত্বুংআলিনিহীন্নভঘ 
নহানশিল্কাহাহ ঘাজনাবহলন ছুলি নাভযলূ। নিম্বাবভয নিবাসযুবজ্বল ঘন কঙ্ঘলালু। 

ভাঘলন স্তহঘাশখকঘাল্লয লন্বুঘতঘা ঞঘনাযা: ভতভুব্বখীহলমাওহীঘ্লাহিলি। 

ওতক্তললক্তঘিত্ভীত্যাত্ী হই লনুঘজবহ্ঘিনি ভছাঘা, ঘৃনা সণাললযা ন্বাল্য- 

নীঘ হলি । হবত্ব লাইন জানি হাক্িঃ, ঘহ্হাকণ্ নি্মছ্িহিনি। আবিহিতযাহি। 

আবজিস্বাল যীহঘনাগ্বাননূ আন্কাভ-ঞ্বাঘ়্ান লান্দমস্ানস্ব হাত্হ্নীপ ক্ষাতআন্ ॥4২॥ 

এখন গ্রন্থকার শাকবোধের কারণসমূহের পরিচয় দিতেছেন-_“লক্ষণাশকা- 

সম্বন্ধ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । লক্ষ্যতে অর্থাস্তরং আক্ষিপ্যতে সংগৃহাতে অনয়! 
ইতি লক্ষণা, এবং ভজ্যতে শক্যার্থঃ খণ্ডাতে অনয়া ইতি ভক্তিঃ, সেব্যতে 

অর্থান্তরমুপচর্যযতে অনয়া-ইতি উপচারঃ। অতএব শবের দ্বিতীয়! বৃতি লক্ষণা, 
ভক্তি ও উপচার এই সকল নামে অভিহিত হয়। যে শব অবলম্বনে দ্বিতীয়! 

বৃত্তি অর্থকে প্রকাশ করে সেই শব্ধ লাক্ষণিক, ভাক্ত ও গুপচারিক নামে 

কথিত হয়। শক্তিস্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান যেমন পদার্থের উপস্থাপক হয়, লক্ষণা- 

স্বরূপ সম্বদ্ধের জ্ঞানও সেইরূপ পদার্থের উপস্থাপক হয় । অভিধা বা শক্তির 

দ্বারা যে অর্থ উপস্থিত ব! প্রকাশিত হয় সেই অর্থ শক্যার্থ, মৃখ্যার্থ ও বাচার্থ 
প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। শক্যার্থের সন্বন্থই লক্ষণাবৃত্তি নামে পরিগণিত 

হয়। সেই শক্যসম্বন্ধ পাঁচটি-_সামীপ্য, সংযোগ, (বাচ্যত্ব), সমবায়, 

বৈপরীত্য ও কার্ম্কারণভাব। সাদৃশ্, স্বত্ব-স্বামিত্ব, আধার-আধেয়ভাব প্রভৃতি 

সম্বন্ধসমূহ সমবায়ের অন্তর্গত বা অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বোধিত হয় । গঙ্গাপদের 
ঘ্বারা গঙ্গার অতিসন্নিহিত তীর বোধিত হুউক্ ইত্যাকারক ইচ্ছায় বক্তা 

“গাঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এখানে গঙ্গ।- 

পদের শক্যার্থ ভগীরথ-রথখাতাবচ্ছিন্নজলপ্রবাহ, ঘোষ শব্দের শক্যার্থ 

আভীরপল্লী । যদি অন্থয়িতব্য শব্দরৃত্তিশক্তিলভ্যমুখ্যার্থান্তরের সহিত শবের 
সুখ্যার্থের অন্বয়ের বা সম্বন্ধের উপপতি ন! হওয়ায় বাক্যার্থবোধ অনুৎপন্ন হয় 

অথব! বক্তার তাংপর্য্য বিষয়ীতূত বাক্যার্থ বোধের অনুপপত্তি হয় তাহা হইলে 

শবাখণ্ম্ ২৯৭ 



তখন তাদুশ সন্বন্ধের উপপতির জন্য অথবা বক্তার ইচ্ছার বিষয়ীৃত বাক্যার্থ 
জ্ঞানের উপপতির নিমিত শক্যার্থসম্বন্ধরূপ লক্ষণাবৃতি স্বীকার করিতে হয়। 

অন্যথা শুদ্ধ বাকযার্থের বাধ কোথাও সম্ভব হয় না। লক্ষণ! বৃত্তি শক্যার্থ 

সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থকে প্রকাশ করে। শক্যার্থসন্বন্ধ প্রতিযোগীরূপে শক্যার্থে 

বর্তমান করে এবং অনুষোগীরূপে লক্ষযার্থকে আশ্রয় করে । স্ৃতরাং শক্যার্থের 
সহিত লক্ষার্থের কোন সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । যেহেতু শক্যাথের 

সহিত সম্বন্ধশূন্ত কোনও অর্থ লক্ষ্যার্থ বলিয় স্বীকৃত হইতে পারে না। সেই 

শক্যসম্বন্ধ পাচ প্রকার । এই পঞ্চবিধ সম্বন্ধের কথা পূর্বের উক্ত হ্ইয়াছে। 

তাৎপধ্য বিষয়ীডূত বাক্যার্থ বোধের অনুপপত্ি, শক্যার্থ সম্বদ্ধবিশিষ্ট ও দূড়ি- 

প্রয়োজন-এতদন্যতর এই তিনটি কারণ বিদ্যমান থাকিলে লক্ষণাবৃত্তি লভ্য- 

লক্ষ্যার্থ স্বীকার কর। হয়। লক্ষ্যার্থ পদের অর্থ শক্যার্থ ভিন্নার্থ অথণাং 

শক্যতাবচ্ছেদকভিন্নধশ্মাবচ্ছিন্ন অর্থ বোধিত হইবে। গঙ্গা শকের জলপ্রবাহ- 

রূপ শক্যার্থের সহিত ঘোষ শবের আভীরপল্লীরূপ শক্যার্থের অন্বয়ের বা 

সন্বদ্ধের উপপত্তি হয় না, যেহেতু জলপ্রবাহে আভীরপল্লীর অধিকরণত। থাকে 

না বলিয়। “গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি” এই বাক্যার্থবোধ উপপন্ন হয় না। 

এই বাক্যাথবোধের উপপত্তির জন্য লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে । এখন 

গঙ্গা শবের লক্ষণাবৃত্তি দ্বার] গঙ্গার অতিশয় সন্নিহিত তীর এইরূপ লাক্ষণিক 

অথ” গৃহীত হওয়ায় উক্ত বাক্যাথথবোধের উপপতি হয়। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে 

গঙ্গা শবের ছার! গঙ্গার অতিশয় নিকটবর্তী তীর বোধিত হউক্ ইত্যাকারক 
ইচ্ছায় বক্তা “গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। 

সুতরাং গঙ্গ৷ শবের জলপ্রবাহ্রূপ শক্যার্থ ও ঘোষ শব্ধের আভীরপল্লীরূপ 
শক্যার্থ স্বীকার করিলে তাংপর্যবিষয্নীভূত বাক্যার্থবোধের অনুপপতি হয়। 
সুতরাং উক্ত বাক্যাথবোধের উপপত্তির জন্থই লক্ষণারৃত্বি স্বীকৃত হইল। 
এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন-_গঙ্গাশবের লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা তীর বোধিত হয়। 

সেই লক্ষণ৷ শক্যসম্বদ্বরূপা। গঙ্জাশবের জলপ্রবাহরূপ শক্যাথের সামীপ্যরূপ 

-সম্বন্ধের সম্বস্ধীরূপে তীর গৃহীত হওয়ায় তীরের ম্মরণ হইল । তাহার পর উক্ত 

শাববোধ উৎপন্ন হয় । কিন্ত যদি শক্যার্থের অন্বয়ের বা সম্বদ্ধের অনুপপত্তিই 
লক্ষণার বীজ অর্থাং লক্ষণাবৃতি স্বীকারে কারণরূপে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে 

যফীঃ প্রবেশয় ইত্যাদিস্থলে দণ্ডসমৃহকে গৃহে প্রবেশ করাও এখানে শক্যার্থ 
অবলম্বনেই বাক্যার্থবোধের উপপতি হয়। সুতরাং অন্বয়ের অনুপপতির অভাব 

২৯৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হেতু এখানে লক্ষপাবৃতিস্বীকার নিম্প্রয়োজন হইয়। উঠে। কিন্তু তাংপধ্যবোধ 

বিষয়ের অনুপপত্তি লক্ষণাস্বীকারে কারণরূপে স্বীকৃত হইলে যহ্টীধর পুরুষ- 
সমূহকে (ভোজনাথে- গৃহে প্রবেশ করাও এই ইচ্ছায় বক্ত1 যষ্টীঃ প্রবেশয় এই 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্ত য্টী শব্দের শক্যার্থদগুসমূহ ও প্রবেশন ক্রিয়া 
এই দুইটি পদের শক্যার্থ অবলম্বনে পরস্পর অন্বয়ের অনুপপতি না হইলেও 

ভোজনাথে” দগুধারী পুরুষসমূহকে গৃহে প্রবেশ করাও ইত্যাকারক বক্তার 
তাৎপর্য জ্ঞানের বিষয়ের অনুপপত্তিবশতঃ লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইল। তথাচ 
যষ্টী পদের দ্বারা দণ্ুধারী পুরুষসমূহ রূপ লক্ষ্যার্থ বোধিত হয়। শক্যসম্বদ্ধ 
লক্ষণাবৃত্তি বলিয়া স্বীকৃত বা গৃহীত হইয়াছে । এই শক্যসন্বন্ধ কোথাও সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধে কোথাও ব1 পরম্পর! সম্বন্ধে স্বীকৃত হয়। 

“গঙ্গায়াং ঘোষ” এখানে সামীপ্যাদিশক্যসম্বন্ধদ্বারা তীরারদি বোধিত 

হওয়ায় শকাসন্বন্ধরূপা লক্ষণা সাক্ষ!ং সন্বন্ধরূপ । “অগ্নিঃ মানবকঃ” অর্থাং 

মানবক অগ্নিস্বরূপ । উপনয়ন সংস্কারে মুণ্ডিত-মুণ্ড পলাশধারী শুচিচরিত ব্রাহ্মণ | 
বুকে মানবক বলে। এঁ মানবক সাক্ষাদ্ বহি বলিলে উহ প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ 

হয়। এইজন্য এখানে অগ্নিশকের শক্যার্থ গৃহীত হয় না। অগ্নিশবের 

লক্ষণাবৃত্তিঘারা অগ্নিসাদৃশ্যরূপ লক্ষণার্থ গৃহীত হওয়ায় “অগ্নিসদ্বশঃ মানবক'” 
এইরূপ বাক্যার্থবোধ উপপন্ন হয় । এখানে পরম্পর। সম্বন্ধে অর্থাৎ স্ব অগ্নি )- 

নিষ্ঠতেজঘ্বিত্ব-শুচিত্ববত্বরূপ সম্বন্ধদ্বার! অগ্নিসাদৃশ্য বোধিত হওয়ায় “অগ্নিঃ 
মানবক£” ইত্যাকারক শাবকবোধ উৎপন্ন হইল । এখানে শক্যসম্বন্ধরূপ] লক্ষণ! 

পরম্পরা সন্বন্ধরপা। গপঙ্গাপদ জলপ্রবাহের সামীপ্য বা নৈকট্যের দ্বার! 

তীরগত শীতলতা ও শুচিতার আধিক্যকে বোধিত করুক এই ইচ্ছায় বক্তা 

“গঙ্গায়াং ঘোষঃ” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । এখানে গঙ্গ! শবের শক্যার্থ 

»" জল প্রবাহ, লক্ষ্যার্থ-গঙ্গাতীর, আর শৈত্য-শুচিতাধিক্য হইল বানঙ্গ্যার্থ। 

এইজন্য লক্ষণাকে গ্রয়োজনবতী লক্ষণ! বলা হয়। গঙ্গাপদ শক্যার্থসম্বন্বরূপ। 

লক্ষপাবৃতিত্বার! গঙ্গাতীরবৃত্তি বা আভীরপল্লীবৃত্তি শৈত্য-শুচিতাধিক]কে প্রকাশিত 

করিতে বা বৃঝাইতে সমর্থ হয় না, যেহেতু গঙ্গাপদের শক্যার্থ জলপ্রবাহের 
সহিত গঙ্গাতীরাদিনিষ্ঠশৈত্য-শুচিতাধিক্যের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি বল লক্ষপার 
প্রয়োজনীতৃত-শৈত্যশুচিতাধিক্য লক্ষপারৃত্ির বিষয়, তাহ! হইলে গঙ্লাপদের 

দুইটি শক্তি স্বীকার করিতে হয়, একটি শক্তিদ্বারা জলপ্রবাহকে এবং অপর- 

খক্তিম্বার1! ভীরকে বোধিত করিয়া গঙ্গাপদের উক্ত দুইটিই শক্যার্থ স্বীকৃত 
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হইবে। এরূপ বলিতে পার না। কারণ গঙ্গাপদের তীরে সংকেত না থাকার 

তীর গঙ্গাশবের শক্যার্থ হইতেই পারে না। তীর যদি গঙ্গাশবের শক্যার্থ না 

হয়, তাহ! হইলে তীরবৃতিশৈত্যশুচিতাধিক্য গঞ্জ পদের লক্ষ্যার্থ হইতে পারে না, 
যেহেতু সেখানে শক্যসম্বদ্ধের অভাব আছে। “গঙ্গাজলে মংয্য বাস করে" 

এইরূপ বাক্যার্থ বোধিত হুউক্ এই ইচ্ছায় বক্তা যদি বলেন “গঙ্গায়াং ঘোষঃ 

প্রতিবসতি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । তাহা হইলে তাংপধ্যের উপপতির 

জন্য ঘোষপদের মংস্যে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে । এখানে ঘোষপদের 

লক্ষণ] স্বীকার না করিয়। গঙ্গাপদের লক্ষণ! স্বীকৃত হইলে তাৎপর্যযবোধের 

অনুপপত্তি হয়। প্রথমস্থলে গঙ্গাপদ লক্ষণাদ্বারা তীরকে বোধিত করে। 

ছিতীয়স্থলে ঘোষপদ লক্ষণাদ্বার] মংফ্যকে বোধিত করে । এইভাবে তাৎপর্য্যার্থ- 

বোধের অনুপপত্তিস্থলে লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা তাংপধ্যার্থবোধের অনুপপত্তি দূরীভূত 
হয়। অতএব অন্বয়ের অনুপপত্ি লক্ষণার বীজ নহে, তাৎপর্যের অনুপপতিই 

লক্ষপাবীজ। গঙ্গায়াং ঘোষঃ এখানে গঙ্জাপদের জলগ্রবাহরূপ শক্যার্থের 

সামীপ্যসন্বদ্ধই লক্ষণ, এতাদৃশ লক্ষণাবৃত্তি দ্বার] গঙ্গাতীররূপ লক্ষ্যার্থ বোধিত 

হয়, শক্যার্থ জলপ্রবাহের সহিত লক্ষ্যার্থ ভীরের সামীপ্যসম্বন্ধ প্রত্যক্ষসিদ্ধ । 

গঙ্জগাজলে মংয্য এই তাংপধ্যে কথিত গঙ্গায়াং ঘোষঃ এই বাক্যে ঘোষপদের 

শক্যার্থ গোপপল্লীর সহিত লক্ষ্যার্থ মংস্যের আধার আধেয়ভাবরূপ লক্ষণা। 

এতাদৃশ লক্ষণাবৃত্তি বারা মংস্যরূপ লক্ষ্যার্থ বোধিত হয়। অতএব পরিলক্ষিত 

হয় যে-যেরূপ তাৎপর্য থাকিবে, তদনুরূপ শক্যার্থসম্থন্ধরূপা লক্ষণাবৃতি 
হইবে। এইরূপ “কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্*- কাকসকল হইতে দধি রক্ষা 

কর ইত্যাদিস্থলে পদাথসমৃহের পরস্পর অন্বয়ের অনুপপত্তি না হইলেও 

কাকপদের দধি বিনাশকারী বা দধিনাশক কাক, বিড়াল প্রভৃতি সকল প্রার্পীতে 

লক্ষণাস্্ীকৃত হইয়াছে । কারণ বক্তার অভিপ্রায় তাৎপর্য হইল এই যে--- 

কাক, বিড়াল প্রভৃতি সকল প্রাণী হইতেই দধি রক্ষা কর। কিন্ত কেবল কাক 

হইতেই দধি রক্ষা কর, বিড়াল প্রভৃতি দধিনাশক প্রাণী হইতে দধি রক্ষা করিও 

না এইরূপ বক্তার ভাংপর্য্য নহে, স্বৃতরাং বক্তার এই ভাংপর্য্ের উপপতির জন্যই 
দধি-উপঘাতকমাত্রেই লক্ষপাবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে । দধিনাশক বিড়াল 

প্রভৃতি প্রাণীদের অপেক্ষ। কাকের উচ্ছিষ্ট দুষটতাধিক্য গ্রতীতিই এই লক্ষণার 

ফল বা প্রয়োজন। আর এই ব্যঙ্গযা্থই কবির বাক্যকে সুন্দর বা অলংকৃত 
করিয়া বাক্যের চমৎকারিতা সুর্টি করে। এবং কতকগুলি লোক একসঙ্গে 
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দলবদ্ধ হইয়া গমন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ছত্রধারী আর 

কতকগুলি ছত্রবিহীন অবস্থায় যাইতেছে । যাহার। ছত্রির সহিত একদলে 

যাইতেছে, ছত্র না থাকিলেও ছত্রিপদের দ্বারা সকলেই বোধিত হউক্ এই 

তাংপর্ধ্যে বক্তা “ছত্রিণে! যাত্তি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এখানে 

ছত্রিপদের একসার্ধবাহিত্বূপ অথে” লক্ষণা। একসার্বাহিত্ব পদের অর্থ-_ 

একসার্থ- একদল, একসার্থগন্তৃত্ব নহে, যেহেতু তাহা! হইলে আকাঙ্ষা- 
শৃন্যতাবশতঃ “যাস্তি” এই বন্ৃুবচনান্ত ক্রিয়াপদের অন্বয়ের অনুপপত্তি হয়। 

এই সকল লক্ষণাকে অজংস্বাথণলক্ষণা বলে। যে লক্ষণাস্থলে শব্ধ নিজের 

অথ'ত্যাগ না করিয়াই অন্যার্থেরও বোধক হয় সেই লক্ষণা অজহং স্বাথণালক্ষণ! 

বলিয়া কথিত হয়। উত্তস্থলদ্বয়ে যথাক্রমে গঙ্গা ও তাহার তীর উভয়েরই 

প্রতীতি হয় এবং একদলবাহিত্বরূপে ছত্রী ও ছত্রবিহীন উভয়বিধ ব্যক্তিদের 

প্রতীতি হয়। আর এখানে ছত্রীর মুখ্যত্ব প্রতিপাদনই লক্ষণার ফল বা 
প্রয়োজন। 

আরও যদি অন্বয়ের অনুপপত্তিই একমাত্র লক্ষণার বীজরূপে স্বীকৃত হয়, 

তাহ! হইলে কখন গঙ্গাপদের গঙ্গাতীরে, এবং কখন ঘোষপদের মংস্যাদিতে 

লক্ষণা হইতে পারে । স্বতরাং কোথায় কোন পদের কীভাবে লক্ষণাস্বীকৃত হইবে 
এই বিষয়ে কোন প্রমাণ বা নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। যেমন “গঙ্গায়াং ঘোষ$” 

প্রভৃতিস্থলে যদি অন্বয়বোধই লক্ষণার বীজ হয়, তাহা হইলে যদি গঙ্গাপদের 

লক্ষণাদ্বার] গঙ্গাতীরবোধিত হয়, তবে কোন অন্বয়বোধের বাধ থাকে না, 

যেহেতু গঙ্গাতীরে ঘোষ--গোপপল্লীর অবস্থান সম্ভবহেতু উক্ত বাক্যাথের 

অন্তর্গত পদার্থসমূহের পরস্পর অন্বয়বোধের অনুপপত্তি হয় না। আর যদি 
ঘোষপদের মংস্যরূপ লক্ষ্যার্থ স্বীকৃত হয়, তাহ! হইলেও সেইরূপ বাক্যার্থের 

অন্তর্গত পদার্থসমৃহের পরস্পর অন্বয়বোধের উৎপতি হয়, কারণ জলপ্রবাহরূপ 
গঙ্গাতে লক্ষ্যার্থমতফ্যের অবস্থিতি সম্ভব হয়। সুতরাং কোন্ স্থানে কীরূপ 
লক্ষণ স্বীকৃত হইবে তাহার কোন নিয়ম পরিদৃষ্ট হয় না । 

লক্ষ্যতাবচ্ছেদকে লক্ষণাভাব দেখাইবার জন্য লক্ষণাগ্রহপ্রকার গ্রন্থকার 

বলিতেছেন--“ইদস্তবোধ্যং” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার]। কিন্ত এখন বিষয়টি 

এইভাবে বুঝিতে হইবে যে--শক্যার্থ সন্বন্করূপ। লক্ষণা যদি তীরত্বরূপে গৃহীত 
হয় অর্থাং তীরত্বাবচ্ছিম্ন তীরবিশেয্ক গঙ্গাপদ নিরূপিত লক্ষণাপ্রকারকজ্ঞান 

উৎপন্ন হয়, তখন তীরত্বরূপেই তীরেয় বোধ হইবে অথাৎ তীরত্বপ্রকারক তীর- 
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বিশেষ্ক স্মরণের পর তীরত্ব প্রকারক তীরবিশেষ্যক শাকবোধ উৎপন্ন হইবে । 

কিন্ত শক্যার্থ সন্বন্ধরূপা লক্ষণা যদি গঙ্গাতীরত্বরূপে গৃহীত হয় অর্থাং গঙ্গা- 

তীরত্বাবচ্ছিন্ন-গঙ্গাতীরবিশেষ্ক লক্ষণা-গ্রহ হয়, তখন গঙ্গাতীরত্বরূপেই তীরের 

ল্মরণ হইবে অর্থাং গঙ্গাতীরত্ব প্রকারক গঙ্গাতীরবিশেষ্যক স্মরণের পর গঙ্গা- 

ভীরত্ব প্রকারক গঙ্গাতীরবিশেষ্যক শাববোধ হইবে । সুতরাং লক্ষ্যতাবচ্ছেদকে 
লক্ষণ স্বীকার কর] যায় না, সেখানে তওপ্রকারকবোধের উপপতি লক্ষণ! 

ব্যতীতও হইয়া থাকে অর্থাং তদ্ধ্মাবচ্ছিন্নবিশেয্ক-লক্ষপাজ্ঞান তদ্বন্মগ্রকারক 

স্মরণাদির প্রতি কারণ বলিয়! গঙ্গাতীরত্বা বচ্ছিন্ন-গঙ্গাবিশেষ্যক লক্ষণাজ্ঞান হইতে 

শুদ্ধতীরত্বপ্রকারকম্মরণাদির উৎপত্তি হয় না। অতএব অর্থাং তদ্ধশ্নবিশিষ্ট 

লক্ষণাজ্ঞান তদ্বন্মপ্রকারকোপস্থিতির গ্রতি কারণ বলিয়া তীরত্বাদি লক্ষ্য- 

তাবচ্ছেদকধন্মে লক্ষণা স্বীকৃত হয় না। তীরদ্বাদিপ্রকারকবোধ তীরত্বাদি- 

লক্ষ্যতাবচ্ছেদকধর্মমে লক্ষণ ব্যতীতও উৎপন্ন হয়। জলপ্রবাহসংযোগরূপ- 

লক্ষণার লক্ষ্যতাবচ্ছেদকতীরত্বাদি ধর্থে অভাববশত£ই লক্ষ্যতাবচ্ছেদক-_ 

তীরত্বাদিতে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয় না ইহাই নির্গলিতার্থ। উপরস্ত লক্ষণার 

এই নিয়মানুসারে শক্যতাবচ্ছেদক ধর্মেও শক্তি স্বীকৃত না হউকৃ। কারণ 

শক্যতাবচ্ছেদক গঙ্গাত্বাদি প্রকারক শক্যার্থ স্মরণের প্রতি শক্িবিশিষ্ট পদের 

সামর্থ্য আছে । এই বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়। বুদ্ধিতে প্রকৃত তথ্য 
উদ্ভাসিত করিতে হইবে । যদ্ধন্মাবচ্ছিল্নে শক্যসন্বন্ধ ব! শক্তি গৃহীত হইবে, 

তদ্বন্নাবচ্ছিন্নপ্রকারক শাববোধ হয়, এইরূপ কাধ্যকাঁরণভাব স্বীকারে যেমন 

লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্মে লক্ষণ। স্বীকৃত হয় না, সেইরূপ শক্যতাবচ্ছেদকধর্মেও 

শক্তি স্বীকৃত হইবে না। এই সকল বস্ত বিশেষ চিস্তার বিষয় ইহাই ভাবার্থ। 

যদি তীরে লক্ষণ! হয়, তাহা হইলে তীরত্বরূপেই তীরের ভান হয়, তীরত্ব হইল 

লক্ষ্যতাবচ্ছেদক, তাহার জন্য লক্ষণ! স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। এইরূপে 

যেখানে গবাদিপদে গোব্যকির জ্ঞান হয়, সেখানে গোত্বূপেই গবাদির জ্ঞান 

হয়, অতএব শক্যতাবচ্ছেদক গোতে আর ভিন্ন শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন নাই। 

বস্ততঃপক্ষে শক্যতা বচ্ছেদকে শক্তি স্বীকার না করিলে পৃথিবীপদ হইতে কেবল 

পৃথিবীত্বের প্রকারতারপে জ্ঞান হইবে ? অন্য গন্ধবিশিষ্ট পাধিব পদার্থের জ্ঞান 
হইবে না, অতএব উক্ত নিয়ম বা! কার্য্যকারণভাব স্বীকার করা যায় না। কিন্ত 

শক্যতাবচ্ছেদকে শক্তি স্বীকার করিলে পৃথিবীপদ হইতে পৃথিবীত্বূপেই 
ষাবতীয় পাধিবপদার্থের শাবববোধ হয় বলিয়া! নিয়মেরও কোন ব্যতিক্রম 

৩০২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং শক্যতাবচ্ছেদকেও শক্তি অনস্বীকাধ্য বস্ত। 
কিন্ত যেখানে শক্যার্থসন্বন্ধরূপা লক্ষণ! পরম্পরাসম্বন্ধরূপা হইবে, সেই 

লক্ষণাবৃত্তি লক্ষিতলক্ষণা বা! জহতস্বার্থালক্ষণা বলিয়া অভিহিত হয়। যে 
লক্ষণায় লাক্ষণিক পদটির শক্যার্থ বা বাচ্যার্থ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়, 

বাক্যার্থবোধে এ পদের বাচ্যার্থ বিষয় হয় না সেই লক্ষণাকে লক্ষিতলক্ষণা বা! 

জহ্ংস্বার্থ| লক্ষণ! নামে অভিহিত কর! হয়। “অগ্নিঃ মানবকঃ” ইহ! পরম্পরা- 

সম্বন্ধরূপ] লক্ষিতলক্ষণার উদাহরণস্থল, এই উদাহাত বিষয়টির সম্বন্ধে কারিকার 

সবিশদ বঙ্গানৃবাদকালে বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। 

গ্রন্থকার এখন শক্যার্থের পরম্পরা সম্বন্ধরূপা লক্ষিতলক্ষণার অন্য উদাহরণ 

দেখাইতেছেন--“ষথাদ্বিরেফাঁদিপদ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । ছ্বিরেফাদিস্থলে 

পরম্পরাসম্বন্ধ হইল স্ব-( ছ্বিরেফাদিপদ ) বাচার্থরেফদ্বয়ঘটিত-পদবাচ্যত্বাদি। 

স্ববাচ্যার্থরেফদয়ঘটিত পদের দ্বার! ভ্রমর পদ গৃহীত হইল, তদ্বাচ্যত্ব ভ্রমরে 

আছে, স্বৃতরাং দ্বিরেফপদে লক্ষণাদ্বার] ভ্রমরবোৌধিত হইল বা বুঝাইল। অথাৎ 
প্বিরেফপদ, স্ববাচ্যাথরেফদ্বয়ঘটি তপদ বাচ্যত্বরূপ-পরম্পরাসম্বন্ধরপ৷ লক্ষিত- 

লক্ষণ] দ্বার! লক্ষ্যর্থ ভ্রমরকে প্রকাশ করিল। সেই লক্ষণাকে লক্ষিতলক্ষণা 

বলে। যেমন দ্বিরেফাদি পদের রেফদ্বয় সম্বন্ধ ভ্রমরপদে জ্ঞান হয়, ভ্রমরপদের 

সম্বন্ধ আবার ভ্রমরে জ্ঞান হয়, সেখানে লক্ষিতলক্ষণা । কিন্ত লাক্ষণিকপদ 

শাববোধের জনক হয় না, লাক্ষণিকপদ-সমব্যাহৃত-শক্তিবিশিষ্ট-পদান্তরজ্ঞান 

--কিস্ত লাক্ষপিকার্থের শাববোধে কারণ হয়। যেহেতু শক্তি ও লক্ষপার 

অন্যতর সম্বন্ধে ইতরপদার্থাপ্বিত-ম্বশক্যার্থ-শান্দবোধের প্রতি শক্ত -শক্তিবিশিষ$ট 

পদসমূহই কারণ হয় । অর্থাত “গঙ্গায়াং ঘোষ?” ইত্যাদিস্থলে লক্ষণাসম্বন্ধে 
ইতরপদাথ” পদের দ্বারা পঙ্গাতীর গৃহীত হইল, তদর্থান্থিত স্বপদের দ্বার 

ঘোষপদ সংগৃহীত হয়, তাহার শক্যাথ আভীরপল্লী, তাহার শাববোধের 

প্রতি ঘোষাদিপদের শক্তি কারণ। এবং পৃর্বেবাক্তস্থলে ঘোষপদ হইতেই 

গঙ্গাতীরাখিত ঘোষের শাববোধ হয় । সৃতরাং গঙ্গাদিলাক্ষণিকপদের শা 

বোধজনকত। স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না । এবং “নীলো ঘট” ইত্যাদি- 

স্থলেও ঘটাদি পদ হইতেই নীলাম্বিত ঘটাদির বোধ হয়। অতএব পূর্বেবাজ- 

রূপেই কার্্য-কারণভাব স্বীকার করিলে আর কোনম্থানেই লক্ষণার শাববোধ- 

জনকত স্বীকারে প্রয়োজন হয় না । এই কথাই প্রাচীন-মীমাংসকের বলেন । 

ববীনের1 বলেন-__বাচক ব! শজিবিশিষ্টপদজ্ঞান যেমন শাববোধের কারণ 
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হয়) সেইরূপ লাক্ষণিক পদজ্ঞানও শাবাবোধের প্রতি কারণ হয়। এই শাব- 

বোধের প্রতি পদার্থোপস্থিতি দ্বার অর্থাং ব্যাপার। অন্যথা অঞ্থাং 

লাক্ষাণিকপদজ্ঞান শাববোধের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত বা গৃহীত না হইলে 
তুল্য মুক্তিদ্বার1 অর্থাৎ শক্তি-লক্ষণা-অন্যতর সম্বন্ধে ইতর পদার্থান্থিত স্বশক্যার্থ 
শাববোধের প্রতি পদসমুহের লক্ষণাবৃত্তি হেতুরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, এইরূপ 

কার্্য-কারণভাব কল্পিত হইলে শক্তিবিশিষ্টপদজ্ঞানের শাববোধে কারণত্ব 

বিষয়ে আপত্তি হয়। বাক্যে শক্তিজ্ঞ।নের অভাব থাকায় শক্যার্-সম্বন্ধরূপা 

লক্ষণাবৃত্তিও থাকে না, যেহেতু শক্তি বা অভিধ! হইল লক্ষণাবৃত্ির উপজীব্য 

বস্ত। কিন্ত যেখানে “গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষ” অথ+1ং গভীর নদীতে ঘোষ 

এইরূপ কথিত হ্ইয়াছে, সেখানে নদীপদের নদীতীরে লক্ষণ স্বীকৃত হওয়ায় 

নদীতীর পদের একদেশীডূত নদীপদার্থের সহিত গভীর পদাথের অভেদান্বয় 

হয়, যেহেতু স্থলবিশেষে পদার্থের একদেশের সহিত পদার্থের অন্বয় স্বীকৃত 

হয়। যদি উক্ত স্থলে নদীতীর পদার্থের একদেশীভৃত নদী পদার্থের 
সহিত গভীর পদার্থের অন্বয় স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে নদীপদের 

গভীর নদীতীরে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে। লক্ষ্যার্থের প্রতি তাংপর্য্য- 
জ্ঞান কারণ। বক্তা নদীপদ গভীর নর্দীতীরকে বোধিত করুক এইরূপ 

ইচ্ছায় “গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষ” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। 

এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--গভীরপদ তাংপধ্যের গ্রাহক-সামগ্রী অর্থাং 

এখানে গভীরপদের সমভিব্যাহারবশতঃই তাংপর্য্যজ্ঞান হইয়াছে। বন্থত্রীহি 

সমাস স্থলেও এইরূপ পদ লক্ষণা-দ্বারাই শাববোধ হয় । সেই বন্ুত্রীহিসমাস 

স্বলে-চিত্রগুপদ ইত্যাদিস্থানে যদি একাদেশান্বয় অঙ্গীকার কর যায়, তাহ! 

হইলে গো-পদের গো-স্বামীতে লক্ষণ! স্বীকৃত হইলে গো-স্বামীর একদেশীতৃত- 

গোপদার্থে চিত্রার অভেদান্বয় হইবে। কিন্তু যদি একদেশে অন্থয়-ন্বীকৃত না 

হয়, তাহা হইলে গোপদের চিত্র-গো-স্বামীতে লক্ষণ । চিত্রপদ তাংপধ্যের 

গ্রাহক-সামগ্রী অর্থাং এখানে গোপদ “চিত্র-গোশস্বামীকে” বোধিত করুক এই 

তাৎপর্য্যজ্ঞান *চিত্রপদের সমভিব্যাহারবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে । এবং “আরঢ় 

বানরে। বৃক্ষ” এখানে বানরপদে বানরারোহণকন্মে অর্থাং বানরকর্তৃক- 

আরোহণ-ক্রিয়ার কর্খে লক্ষণা স্বীকৃত হয়। আরূঢ়পদ তাংপর্য্ের গ্রাহক 
অর্থাং বানরপদের দ্বারা বানরারোহণকর্মা বোধিত হুউক্ এই ইচ্ছায় বক্তা 

«“আর্ঢ়বানরোবৃক্ষ' এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং এখানে আরঢ- 
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পদ্গের সমভিব্যাহারবশতঃই তাৎপর্য্যজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে । অন্য বন্ুত্রীহি সমাস 
স্থলেও এরূপ বুঝিতে হইবে । কিন্তু তৎপুরুষ সমাসে পূর্ববপদে লক্ষপা। যেমন 
রাজপুরুষ ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসম্থলে রাজপদার্থের সহিত পুরুষাদি পদার্থের 
সাক্ষাৎ অন্বয় অর্থাং বিভক্তির অর্থকে দ্বার না করিয়া! ভেদসন্বন্ধে অন্বয় হয় নাই 

কারণ নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদ্বয়ের ভেদসন্বন্ধে অন্বয়বোধ অব্যুৎপন্ন ইহাই 
নিয়ম । অর্থাং যদি উক্তম্থলে রাজপদার্থের সহিত পুরুষপদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
অন্বয়বোধ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে উক্ত নিয়মানৃসারে এ অন্বয় অভেদসন্বদ্ধেই 
বলিতে হইবে, স্বৃতরাং রাজ। অভিন্ন পুরুষ অর্থাং ধিনি রাজা তিনিই পুরুষ 
এইরূপ অর্থ স্বীকার করিতে হয়, অতএব উত্তস্থলে সাক্ষাৎ সম্বদ্ধে রাজপদার্থের 

সহিত পুরুষপদাখের অন্বয় হয় নাই এই কথাই স্বীকার করিতে হইবে। 
অন্যথা অর্থাৎ ষদি অব্যয়-নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদ্ধয়ের ভেদ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ 

অন্বয় স্বীকার কর! যায়, তাহ! হইলে রাজ! পুরুষ--রাজ1 অভিন্ন পুরুষ এই 
স্থলেও ভেদ সম্বন্ধে অন্বরবোধ হইতে পারে অর্থাৎ উক্ত অন্বয়বোধের আপত্তি 

হয় । “ঘটে! ন পট?” ঘট পট নহে ইত্যাদি স্থলে ঘট ও পট এই পদছয়ের সহিত 

নঞ এই 'নিপাতের অর্থভেদের বিভক্তর্থকে দ্বার না করিয়। সাক্ষাৎ অনয়' 

হওয়ায় “অব্যয়-নিপাতাতিরিক্ত'* এই অংশটি বিশেষপরূপে কথিত হইয়াছে । 

অর্থাং 'এখানে নঞ্ এই নিপাতের অর্থের সহিত ঘট ও পট এই নামার্ঘদ্বয়ের 

ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হইলেও নিপাভাতিরিক্ত নামার্থদ্বয়ের ভেদসম্থন্ধে অন্থয় স্বীকৃত 

হয় না। “নীলে ঘট?” ইত্যাদি/স্থলে নীলও ঘট এই নামার্থছয়ের-_-এই দুইটি 

পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে-অন্বয় হওয়ায় অর্থাৎ নীলাভিন্ন ঘট ইত্যাকারক বোধ 

হওয়ায় “নিপাতাতিরিক্তনামার্থয়োর্ডেদেন” এখানে “ভেদেন'' এই অংশ 

দেওয়া হইয়াছে । অর্থাৎ নীল ও ঘট এই নিপাতাতিরিক্ত নামার্ঘদয়ের-_ 

পদার্থ হুইটির অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হওয়ায় ভেদসম্বদ্ধে সাক্ষাৎ অন্বয় হয় নাই। 

যদি বল রাজপুরুষ ইত্যাদিস্থলে রাজার পুরুষ রাজপুরুষ এখানে সমাসকৃত 
লৃপ্তযষ্ঠী বিভক্তির স্মরণ করিয়া শাকবোধ উৎপন্ন হইবে । এইরূপ বলিতে 
পার না। যেহেতু বিভক্তির স্মরণই শানবোধের প্রতি যদি কারণ বলিয়! স্বীকৃত 

বা! কজিত হইত, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ব! পুরুষ যী বিভক্তির লোপ জানে 
ন৷ বা স্মরণ হয় না, সেই ব্যক্তির লুগ্তষণঠী বিভজির স্মরণ ব্তীতও রাজপুরুষ 
এইপদ্ঞান হইতে রাজার পুরুষ ইত্যাকারক শান্দবোধ বা বাক্যার্থ বোধ উৎপন্ন 
পরিলক্ষিত হয় । সেই কারণে রাজপদ ইত্যাদি স্থলে “রাজ সন্বস্কীতে” লক্ষণ 

শকাখগডম্ ৩০৫ 
ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/*৭-২ 



স্বীকৃত হয় এবং পুরুষের সহিত রাজসন্বস্তীর অভেদদন্বদ্ধে অন্বয় হইবে। 

সুতরাং রাজসন্বদ্ধ্যভিন্ন পুরুষ এইরূপ অর্থবোধ হইবে । কিন্তু “ধব-খদিরো 
ছিন্ধি” ইত্যাদি ঘন্্র সমাস স্থলে ধব ও খদির ছেদন কর এখানে ধব ও খদির 

বিভক্ঞর্থঘ্বিত্ববিশিষ্ট হইয়1 বাক্যার্থজ্ঞানের বিষয় হয় বা বিভভার্থদ্িত্ব 

প্রকারে ধব ও খদির এই উভয়েরই শাবাবোধ হয়, সেই কারণে সেখানে লক্ষণা 

হয় না। যদি বল উক্তস্থলে সহ্বৃতিত্বরূপে বা একদেশাদিবৃতিত্বরূপে সাহিত্যাশ্রয়ে 

লক্ষণ' স্বীকৃত হউক্। এইরূপ বলিতে পার না। যেহেতু একদেশবৃতিত্বরূপ 
সাহিত্যের অভাববিশিষ্টপদার্থদ্বয়েও দ্বন্বসমাস পরিলক্ষিত হয়। অর্থাং 

“গোত্বাশ্বত্বে পশ্য', ইত্যাদি স্থলে একদেশবৃতিত্বরূপসাহিত্যের অভাব থাকিলেও 

দ্বন্্থ সমাস পরিদৃষী হওয়ায় তাদৃশসাহিত্যাশ্রয়ে লক্ষপাবৃতি হয় না। যদি বল 

“গোত্বাশ্বত্বে” ইত্যাদিস্থলে সহবৃত্তিত্বরূপে বা একাদেশবৃতিত্বরূপে সাহিত্য না 

থাকিলেও দর্শনরূপ একক্য়ান্বপ্িত্বরূপ সাহিত্য থাকায় ছন্দ সমাসের উপপদ্ধি 

ন! হউক্। এরূপ বলিতে পার না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াস্থলে অর্থাৎ এক 

জাতীয় ক্রিয়া না থাকিলেও “ধব-খদিরে। পশ্য ছিদ্ধি” ধব ও খদিরকে দেখ ও 

ছেদন কর অথাৎ ধবের দর্শন ও খদিরের ছেদন"গ্রভূতি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়। স্থলেও 

“ধব-খদিরো পশ্ঠ ছিন্ধি” এইরূপ ঘন্দ্র গর্ভ-প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় । অতএব এক 

ক্রিয়ান্বরিত্বরূপ সাহিত্যই যদি দ্ন্্ব সমাসের প্রযোজক হইত তাহ! হইলে উক্তস্থালে 

ঘন্থ সমাস হইতে পারিত না। এবং কোন জায়গাতেই সাহিত্যের অনুভব 
হয় না। অর্থাৎ সাহিত্য যদি দ্বন্্র সমাসম্থলে লক্ষ্যার্থ হইত, তাহা হইলে কোন 

না কোন স্থলে তাহার অনুভব হইত। কিন্তু কোন জায়গাতেই সাহিত্যের 

অনুভব হয় ন৷, সুতরাং সাহিত্যে লক্ষণ! হইতে পারে না। অতএব অর্থাৎ ছন্দ 
সমাসে সাহিত্যের অনুভব হয় না বলিয়াই “রাজ-পুরোহিতো। সাযুজ্যকামো 
যজেয়াতাম্”-_রাজ। ও পুরোহিত সাযৃজ্যকাম হইয়] যাগ করিবেন এই বাক্যে 

লক্ষণার অভাববশতঃ ছন্দ সমাস স্বীকৃত হইয়াছে। অর্থাং “রাজ-পুরো হিতো” 
এই পদে ছন্ম সমাসে রাজা ও পুরোহিত এবং যষ্ঠীতৎপৃরুষ সমাসে রাজার 
পুরোহিতদ্বয় এই দুই প্রকার অর্থই হইতে পারে । এখানে তংপুরুষ সমাসম্থলে 

লক্ষপাস্বীকৃত হয় বলিয়। সে কল্প ত্যাগ করিয়া, লক্ষপাবৃত্তি অবিদ্যমানহেতু বা 

অস্বীকৃতহেতৃ ছন্্ম সমাসই স্বীকৃত হইল। অতএব রাজা ও পুরোহিত এইরূপ 

অর্থ বোহিত হয়। লাক্ষণিককল্প অস্বরস বলিয়! উহা! পরিত্যাজ্য। স্ৃতরাং 
সাহিত্যাশ্রয়ে লক্ষপাস্থীকৃত হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে বাস্তবিক ভেদ 

৩০৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



আছে অর্থাং সমাসঘটকপদদ্থয়ের অথ-ছ্বয়ে বস্ততঃ ভেদ পরিলক্ষিত হয়, 

সেইখানেই ইতরেতরঘন্্ম সমাস হইয়। থাকে । 

যদি বল “নীলঘটয়োরভেদ2” নীল ও ঘটের অভেদ অর্থাৎ নীল ও 

ঘট অভিন্ন পদার্থ--নীলাভিক্নঘট, যে পন্দাথ নীল সেই পদাথই ঘট। এখানে 

নীল ও ঘট একই বস্ত বা পদার্থ বলিয় স্বীকৃত হইলে উহাদের কেমন করিয়া 

দ্বন্ব সমাসের উপপত্তি হইতে পারে ? অথচ ছন্থ সমাস না হইলে “নীলঘটয়োঃ” 

ইত্যাকারক পদ হইতে পারে না। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ সেখানে 

নীলপদের নীলত্বে এবং ঘটপদের ঘটত্বে লক্ষণ স্বীকার কর] হয়। অভেদ 

পদের অথ+--আশ্রয়ের অভেদ। অতএব “নীলঘটয়োরভেদঃ” এই বাক্য 

হইতে নীলত্বঘটত্বয়োরাশ্রয়াভেদঃ অর্থাং নীলত্ব ও ঘটত্বের আশ্য়তত পদার্থ- 

দ্বয়ের অভেদ এইরূপ অর্থ বোধিত হয়। স্বৃতরাং নীল ও ঘটের ভেদ থাকায় 

ইতরেতর দ্বন্দ সমাস হইল । অহিনকুলং এখানে অহিনকুলমাত্র অনুভব সিদ্ধ 

বলিয়! সমাহারে লক্ষপার উপপত্তি হয় না। এই আশয়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন 

“সমাহারে দন্রেতু” ইতঢাদি গ্রন্থ । যদি বল সমাহার-ছন্তস্থলে সমাহারের 
অনুভব ব1 জ্ঞান উৎপন্ন হয়। “অহিনকুলং” ইত্যাদিস্থলে পরপদে-্নকুলপদে 
অহিনকুল-সমাহারে লক্ষপা, পৃর্ববপদ--অহিপদ তাৎপর্য্যের গ্রাহক । “ভেরী- 

মুদঙ্গং বাদয়” ভেরী মৃদঙ্গ বাদন কর এখানে কীভাবে সমাহারের অন্বয়বোধ 

উৎপন্ন হইবে? যেহেতু অপেক্ষাবুদ্ধিবিশেষরূপ সমাহারের বাদনক্রিয়। সম্ভব 

নহে অর্থাৎ বাদনক্রিয়াজন্ত ফলশালিত্বরূপ বাদনক্রিয়৷ হস্ত ও পদে থাকে, 

সমাহারে তাদৃশ বাদনক্রিয়! থাকে না। এরূপ কথা বলা যায় না। যেহেতু 

স্বাশ্রয়বৃত্তিত্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে প্রকৃত্যর্থ সমাহারের দ্বিতীয়] বিভক্ঞর্থ, বাদন- 

ক্রিয়াতে অন্বয় হয়। স্থপদের দ্বারা সমাহার পদ গৃহীত হয়, তাহার আশ্রয্প 

ভেরীম্বদঙ্গ, তদ্বৃত্তি হইল বাদন। ম্ৃতরাং স্বাশ্রয়বৃত্তিত্ব সম্বন্ধে সমাহারের অন্বয় 

বাদনে আছে। এইভাবে “পঞ্চমূলীং গৃহাণ” ইত্যাদিস্থলেও স্বাশ্রয়বৃত্তিত্বরূপ 
পরম্পরাসম্বদ্ধে সমাহারের অন্য গ্রহণ ক্রিম্নাতে উপপন্ন হয় । 

কিন্ত স্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীকার বলেন--“অহিনকুলং” ইত্যাদিস্থলে অহিনকুল 

পদের দ্বারা অহি ও নকুল এই উভয় পদার্থেরই বোধ হয় এবং প্রকৃত্যর্থ- 

প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত একত্র অন্বয় হয়, সমাহার হয় না। আর যে ছঘন্থ 

সঙগাসে “ছন্বশ্চ প্রাণিতৃর্য্” ইত্যাদিসৃত্রত্থারা একবচনাততত্ব ও ক্লীবলিজত্ব কথিত 

অবাখগ্ুম্ ৩০৭ 



হইয়াছে, সেইরূপ ছন্ম সমাতসই সমাহার সংজ্ঞা হইবে | সমাহারসংজ্ঞাব্হীন 
স্বল্মসমাসে একবচনাস্তপদ অসাধু । 

“অহিনকুলং" ইত্যাদিস্থলে অহি ও নকুল এই উভয় পদার্থেরই বোধ হয়, 

সমাহারের বোধ হয় না, এবং অহি ও নকুল ইহাদের প্রত্যেকের সহিত 

একত্র অন্বয় হয় । “পাণিপাদ” ইত্যাদি সমাহারস্থলে সমাহারবোধকত্ব না 

থাকিলেও পারিভাষিকী সংজ্ঞাবশতঃই তাদৃশস্থলে কেবল প্রয়োগ সাধুত্বের 

নিমিত্ত একবচনাত্তত্ব ও ক্লীবলিঙ্গত্ব কথিত হইয়াছে । ইহাই ভাবার্থ। 

পিভাচ মাতাচ পিতরো ; এখানে পিতৃপদের দ্বারা জনকদম্পতি বোধিত 

হুউক্ এই ইচ্ছায় বক্তা “পিতরো1” পদ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়! পিতৃপদে 

জনকদম্পতীতে লক্ষণা । এবং শ্বশ্রুচ শ্বশুরশ্চ শ্বশুরে। এখানে শ্বশুরপদের দ্বারা 

স্ত্রীর জনকদম্পতী বোধিত হউক্ এই ইচ্ছায় বক্তা *শ্বশুরে” পদ প্রয়োগ 

করিয়াছেন বলিয়। শ্বশুরপদে স্ত্রীর জনকদস্পতীতে লক্ষণাবৃত্তি হইবে । এইবপ 

অন্স্থলেও-_ব্রা্গণো শিবে প্রভৃতিস্থলেও লক্ষপা বুঝিতে হইবে। কিন্তু 
“ঘটাঃ” সকল ঘট ইত্যাদিস্থলে লক্ষপাবৃতি স্বীকৃত হয় না। যেহেতু সেখানে 
ঘটত্বরূপে যাবতীয় ঘটেরই উপস্থিতি ব' স্মরণ হইয়া! থাকে । কিন্ত নীলোংপল 

ইত্যাদি কর্মধারয় সমাসস্থলে নীল পদার্থ অভেদ সম্বন্ধে উৎপল পদার্থে প্রকার 

বা বিশেষণ হয় বলিয়া নীলাভিল্লোংপল ইত্যাকারক বাক্যার্থবোধ হয়। 

সুতরাং সেখানে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয় না। অতএব অর্থাং কর্মধারয় সমাস- 
স্থলে সমাসপ্রয়ুক্ত লক্ষনাবৃতি স্বীকৃত হয় না বলিয়াই “নিবাদ-স্থপতিং যাজয়েং” 

নিষাদ-স্থপতিকে যাজন করিবে এখানে নিষাদানাং স্থপতিঃ অধিপতিঃ এই বুযুং- 
পতিদ্বারা নিষাদদিগের স্থপতিকে এরূপ অর্থবিধায় যষ্ঠীতৎপৃরুষ সমাস স্বীকৃত 
হইলে পূর্ববপদে লক্ষণার আপতি হয় বা লক্ষপাজনিত গৌরবদোষ হয়। কিন্ত 

নিষাদজাতীয় স্থপতি এই অর্থে লক্ষণার অভাবহেতু নিষাদশ্চাসৌ স্থপতিশ্চেতি 
বিগ্রহবাকাদার। কর্ধারয় সমাসই স্বীকৃত হইবে । 

যদি বল নিষাদ--চণ্ডাল, শঙ্কর বা শূৃত্রজাতিবিশেষ বলিয়! উহাদের 
বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকায় বেদাধ্যয়নজনিতজ্ঞান উহাদের নাই, স্ৃতরাং 

উহাদের দ্বার! যাজনক্রিয্। সম্পন্ন হইতে পারে না। এইরূপ কথা বলিতে 

পার না। কারণ “নিষাদ-স্থপতিং যাজয়েং” এই শ্রুতি বাক্য হইতে বুঝিছেও 
পার! যায় যে--নিযাদের যাগোপযোগ্গী বেদাধ্যয়নজনিতজ্ঞান কঙ্জিত 

হইয়াছে । ভংপুরুষ সমাসে গেরবদোষহেতু লাক্ষণিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া 

৩০৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলশ 



বা স্বীকার না করিয়া] কর্মধারয় সমাসে লক্ষণাঁভাবরূপ লাধববশতঃ নিষাদা- 

ভিন্ন স্থপতির যাজনক্রিয়াতে অন্যয় স্বীকৃত হইয়াছে । এখন নিষাদাভিন্ন 
স্থপতিতে ষাগকর্তৃত্বান্থয়ের অন্ত কোন উপায়ে উপপতি পরিলক্ষিত হয় ন!। 
নিষাদের যাগোপযোগী বেদাধ্যয়নজন্তজ্ঞানবত! কল্পনা ব্যতীত মৃখ্যার্থের 

অন্য়ের--নিষাদাভিনস্থপতিতে যাগকর্তৃত্বান্বয়ের উপপতি করিবার উপায়াস্তর 

ন৷ থাকায় উক্ত কল্পনা ফলম্খগোরবহেতু দোষাবহ নহে। যেখানে যে গৌরব 
স্বীকার না করিলে কার্য্যোৎপত্তির ব। বিষয়বস্তর সমাধানের উপান্তর পরিদৃষ্ট 

হয় না সেই গৌরব ফলমুখগোরব বলিয়া অভিহিত হয়। এ ফলমৃখগোরব 
দোষমৃক্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় না। 

“উপকুস্ত ও অর্ধপিপ্পলী” ইত্যাদি স্থানে পরপদে--কৃুস্তপদে কুস্তসন্বন্বীতে 
লক্ষণ স্বীকৃত হয় এবং পিপ্ললীপদে পিপ্পলীসন্বন্ধীতে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয়। 

উপপদার্থবিষয়কত্বরূপে কুস্তসম্বদ্ধাভিন্নস্মীপ এইরূপ শাববোধ হয় এবং অর্ধ 
পদার্থবিশেষ্যকত্বরূপে পিপ্পলী সম্বন্ধাভিন্ন অর্ধ এইরূপ শাববোধ হয় । সমাসে 

জক্ষপারৃত্তি নিরাকৃত হওয়ায় কোন সমাসেই শক্তি স্বীকৃত হয় না। সমাসের 

অবয়বীত্বৃত পদবৃতি শক্তিদ্বারাই অর্থ প্রকাশিত হইয়1 বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন 
হয়। আসতি ইত্যাদি । আসত্তিজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান, আকাঙজ্াজ্ঞান ও 

তাৎপর্য্যজ্ঞান শাববোধের ব1 বাক্যার্থ বোধের কারণ হয় ॥ ৮২ ॥ 

ক্ধাংা অলিনালন্ত অবভ্যাজলিহভ্যবী | 
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বিশ্বনাথ আসতি ও যোগ্যতা এই পদার্থয়ের স্বরূপ ব৷ পরিচয় দিতেছেন-_ 

পদের সঙ্নিধানকে আসতি বলে। বাক্যার্থগত পদসমৃহের যথোচিত নিয়মে 
অব্যবধানে উচ্চারণের দ্বার! অবিলম্বে পদশর্ধোপস্থিভি আসতি বলিয়া কথিত । 

অথবা! কালাদির ব্যবধান দ্বার! বা অনন্বয়ি-পদাত্তর দ্বার অবচ্ছিন্ন বা অব্যবধান 

পদপ্রতভীতিপ্রবাহ আসতিপদার্থ বলিয়। অভিহিত । 

এইজন্ত অন্য বা এইক্ষণে বা এইস্থানে উচ্চারিত চৈব্রপদের অহ্াদিনে বা 

একপ্রহর পরে বা দুরবর্তীদেশে বা স্থানে উচ্চারিত “গচ্ছেতি”' এই পদ অব্যবধানে 
স্মিহিত না হওয়ায় অবিলম্বে পদার্থের উপস্থিতি হইল না, যাহার ফলে 

“চৈতআর$ গচ্ছতি” ইভ্যাকারক শাববোধ উৎপন্ন হইল না। অথবা কালাদির 
ব্যবধান দ্বার! এ হুইটি পদ পরম্পরবিচ্ছিয় ৰা ব্যবহিত হওয়ার আসতিজ্ঞানের 

শবখগুম্ ৩০৯ 



অভাবহেতু উক্তবাক্যার্থবোধের উপপতি হইল ন1। “গিরির্ৃক্তমগ্সিমান্- 
দেবদতেন” এখানে “'গিরিরগ্রিমান্” এই দুইটি পদ “অনথ্থকিভূক্ত” পদের ছ্বায়া 
বিচ্ছিন্ন বা ব্যবধান হওয়ায় আসতিজ্ঞানের অভাবহেতু উক্ত বাক্যার্থজ্ঞান 
উৎপন্ন হইল না। আসতিজ্ঞানের দ্বার! ক্রিয়াপদও কারকপদের সম্নিধান 

হয়। আসতিজ্ঞঞন সমবায় সম্বন্ধে আত্মায় থাকে এবং বিষয়তাসম্বন্ধে 

পদাদিতে থাকে। 

এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সম্বন্ধই যোগ্যতা বলিয়। কীন্তিত। অর্থাং 

বাকাস্থিত পদার্থসমূহ যদি পরম্পর অন্বয যোগ্য অর্থের প্রতিপাদক হয়, তাহ! 

হইলে যোগ্যত] আছে ইহ] বোধিত হয় । “অর্থাবাধোযোগ্যত1” ইহাই যোগ্যতার 

লক্ষণ । যোগ্যতা সমবার সম্বদ্ধে আমবৃতি ধর্ম । যোগ্যত! বৃত্তিতাবচ্ছেদকসন্বন্ধে 

পদার্থবৃত্তি, এবং স্বাশ্রয়োখাপকত্বসম্বদ্ধে যোগ্যতা পদসমৃহবৃত্তি করে । যেমন 
“বহিঃনা সিঞ্চতি” এখানে বহিপদার্থের সহিত সেচনের কার্যাকারণভাব 

প্রতীত হইলেও উভয় পদার্থের পরস্পর অন্বযযোগ্যতা ন! থাকায় অর্থাং 

বহিচতে সেচনের বাধ থাকায় উক্ত বাক্যার্থবোধ হয় না। অর্থাং সেচনক্তিয়া- 

বৃত্তিবহি্করপত্ব ব্লূপসপ্বন্ধজ্ঞান না থাকায্প অথবা “বহ্্িনা” এই করণকারকের 

সেচনক্রিয়ার সহিত করণত্বরূপসন্বদ্ধের অনুপপত্তিহেত্ব উক্ত বাক্যার্থজ্ঞান 
উৎপন্ন হয় না। কারণ “'বহিনা ন সিঞ্চতি” ইত্যাকারকজ্ঞান আমার আছে। 

অর্থাং সেচনক্রিয়াবৃত্তি বহি-করণত্ুরূপ-সম্বন্ধের অভাবরূপ-অধোগ্যতাজ্ঞান উক্ত 

বাক্যার্থজ্ঞানের “বঞ্ছিন! সিঞ্চতি” ইত্যাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় ॥ ৮৩ ॥ 

নঙ্গাঘভিনহাখনান্ব-_বল্লিআানন্ত্ু হলি | অল্নবয-সলিতীম্যন্তরযীবি-নহ্ষীহভ্ৰনঘ্বাল- 

লাঘলি:, শজ্হবান হাভহ্মীঘ জাহতাদূ। লতি ভঘনন্িনডদি অন্মনর্থালপলাচন্তাজ্হ- 

নীনাহিলিক্কন্িন। শ্রহত্তুল্ত অন্মবঘালস্ানভঘালদহিলতনাহ অন্ঘহার্থন ঘন্যহাখখব- 
হআল্যী5হ্িল ক্ঘীহ্জ্নঘাননীঘতিখিলিঃ হাজ্ছ্তাতি জ্চাহআল্। বন বিবি 

মঙ্লিনান্ ইনহদলত্বাহ্থী ল হাভ্বমীঘ: । লীভী ঘতী ত্য নত ইতান্ী আঘজিসনাত 
হাভহধীন:। আভজিসনান্ভাভ্হ-সদালান5নি ল হালি: । লন হল ভ্ীন্তষ্ঞ্ভী 

শামী ইনব্ ছত্ভকম্, লঙ্গীজংদহ্জ্দজেল দৃজ্বণব্ললেভ্য লাহানু অজ্যতথানিন 

শংলনুঘহৃলহআাভজলত হলি শবপ্প, সংক্ষনহান্তরমজল্য অংক্কারহন্বলং্ লাজত্ণহমিমতন্য 

হলহজংযাহ্যঅমাননীম্ঘঃ। লানাভজিকইন্ছদ্ঘহাংইীন লালার্তজ্ফাইইহতীম- 
ঘজীহনি জলসআানু। লানল্ণহ্যংকাহঘহিণ-শ্বহদতর্ণ-হ্বানতনীহীঘকজ্ছানূ । ক্ঘলল্যথা 

নানাবগইকণহজ্ংজমূ। অন্ত্যে লাবলুরহাঘানা জ্দহআইদ্হইণ হ্রইক্কণীলল্যাঘালু 

৩১০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙগী 



স্রানন্ধাখালা ক্িযাকম্গনাধনাল্তযণীমদ: ছাজ্হ্বীঘথী মনর্নীলি ঈন্ঘিনূ। 
“্ক্জা সুলাল: ক্চঘীলা: হাতি যধান্থী সুনঘন ঘলল্লি। 

অতীব অঙ্ধ ভুমঘব্ণহাথা: ঘহভ্ঘইজাল্নযিনী সন্রল্ল ॥৮ 
এনইন্র “বহ অবাকান হিল যীহ্য অজিতাল দঘহ্যি। 

বন বলাল্বিল: জ্যাথঃ ঘইইশ্রাঘনচ্যতী 0” 

নধা ম্ম ভ্্তবাঘাখনীপালল্লং অখীষ অহাখভস্বআা মঙ্তানানযাখনীঘ ছত্যম্যান্তু: । 

হদন লানহুনআমিন্যক্সঅ: নহ্্দীতী5ঘি লিজ: । লীনর্গনরতক্রাংঅহিন-ন্রহসঅত- 

ঘজজমীন ল্রমজবনিলীঘঘলহিলি । হ্হ ত্র নীচঘম্--যস্গ ্রাহদিত্যুকম্, লগঘিথন্ীলি 
ঘহৃহ। হালাইল মীম: নন্ত দিগ্বালাহিষ্ঘাণ্রহ্কানান্। ঘহ্জল্যবজন্ঘহা ধাঁদহিখব 
হালভ্ভাজহ্বাই ইত্তুত্বানূ। কস্বঙ্মা-কম্ম-ণহালা বল বন [ অহ আহা, হাম] 
করীণাকাভ-হিনংনান্ বীল ঙ্গিঘাঘহ লিলা ক্কধ আঘ হালু। লথা ঘুণ্বষ্য হ্সান্থী 
ভ্বহযলীতাহি-দহাগযান্থাং লিলা নত্তখ্যান্তঘনঃ: ঘহাযান্বাহ জানহযন্ক:| আঃ্ঘলা 
নির্বকি--ঘহাধ হুলি। হক্ষণহাধঘঘেব। শ্বঅমলনীযীহ্মবীখ; । লজুদ্ভানামানাক্ম- 
নন্তিনাঘিক্মর্নীতাহী ন হাত্নীঘ: । লন্তু হূলহসাঃ বা্যলাধা: স্বান হা্হনীঘানু দা 
ঘল্ঘনন ল অ্রল্মনলি, নানযাখব্আাদুত্বকনাহিলি অন্ন । বলন্বাখংলহটীন্বলি ভ্ন্থিন 
ভহাবকঘত্স ধন্বিজিষন্বন্ধনহ্সাণি যীব্মলাবাস্ালহয অ্লঘানু। লল্ানন্ত্র বী্যন্্রাধা- 

ফান ল হান্হয়ানী কাহ্ঘনূ। নস্িলাঘিস্বতীাহী উন অন্ভিচ্ঞংচান্ততল্রামাতভমঘীজ্যনা- 
নিহমখল সতিনল্ঘাজ্ হাত্বীঘ:। লহুমাজলিহন্নহ ভীক্ষিক্কত্রহিলক্চমজিল্-হীন- 

নিহীঘাঅল্য-লতুঙ্কাননাম সলিঅল্নকতজানূ হাতত সব্ঘঘি সলিমল্ঘন্ত জিজুনূ। 

বাষমনাম্মাননিভনান্্র বাতহনীঘনিভানী5ভিজ্ ছত্যান্ত: ॥4২॥ 

এখন আসতি পদার্থের স্বরূপ বলিতেছেন--“'সন্নিধান” ইত্যাদি গ্রস্থদ্বার। | 

যে পদ দুইটি পরম্পর অন্বর বোধের জনক হইলে বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

অন্বয়ের অর্থাং শাববোধের বিষয়ত্বত সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগীর 
বোধক সেই পদদুইটির অব্যবধানে উপস্থিতিকে আসত বলে । বাক্যস্থিত 

পদসমূহের যথাষথ নিয়মান্সারে উচ্চারণের দ্বারা অবিলম্বে পদার্থের 
উপস্থিতিকে আসত্তি বা সম্নিধি বলে। আসত্তির নামান্তর হইল সন্নিধি। 

সেই আসতি জ্ঞান শাবববোধের কারণ। 

কোন কোন স্থলে অর্থাৎ “গিরির্ক্তমগ্সিমান্ দেবদতেন”, ইত্যাদিস্থলে 
“অগ্নিমান্” এই পদটি ভৃক্ত পদের দ্বার! ব্যবহিত বা বিচ্ছিন্ন হইলেও গিয়ি ও 
অগ্নিষান্ এই ছুইটি পদার্থের সম্বন্ধ বঞ্জার ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে বলিয়। 

শন্দখও মূ ৩১১ 



অব্যবধান ব৷ অবিচ্ছিন্ন ভ্রমাত্মকজ্ঞান হইতে শাবাবোধ উৎপর় হয় । এই কথ? 

কেহ কেহ বলেন। “বস্ততন্ত” ইতি। প্রকৃতপক্ষে শাজবোধের পূর্বেব সকল- 

ক্ষেত্রে পদের অব্যবধান জ্ঞন থাকিতে হইবে এইনুপ কোন নিয়ম পরিলক্ষিত না 

হওয়ায় পদের অব্যবধানজ্ঞান অপেক্ষিত নয়। সৃতরাং যে পদার্থের সহিত 
যে পদার্থের সম্বন্ধ অপেক্ষিত, অর্থাৎ ভাংপর্যয জ্ঞানের বিষয়, সেই পদার্থ 

ছইটির পরস্পর অব্যবধানে উপস্থিতিকেই আসত বলে, সেই আসতিজ্ঞান 

শাজবোধের কারণ। এতাদ্বশ আসতিজ্ঞান শাববোধের প্রতি কারণরূপে 

স্বীকৃত হওয়ায় গিরি, ভোঞ্জন করিয়াছে, অগ্নিমান্, দেবদত প্রভৃতিস্থলে 

আসতিজ্ঞানের অভাবহেতু প্রমাজ্ঞানী ব্যক্তির শাবোধ হয় না। অর্থাৎ 
এখানে গিরির সহিত অগ্নিমানের অন্বয় এবং দেবদতের সহিত তৃক্তপদের 
অন্বয় বক্তার অভিপ্রেত। উহাদের ষথোচিত রীতিতে উচ্চারণের দ্বারা 

অব্যবধানে উপস্থিতি নাই বলিয়৷ অগ্বিত পদার্থদ্বয়ের-অব্যবধানে উপস্থিতিরূপ 

আসত্তির অভাব থাকায় শাববোধ হইল না। নীল ঘট জ্রব্য পট প্রতৃতিস্থলে 

আসতি ভ্রম হইতে অর্থাৎ ভ্রমাত্মক আসত্তিজ্ঞান হইতে শাববোধ হয় ॥ অর্থাং 

নীল পট ঘট দ্রব্য ইত্যাকারক অভিপ্রায়ে ব! ইচ্ছায় বক্তাকর্তৃক যদি উক্ত শব্দ 

চতুষ্টয় উচ্চারিত হয়, সেখানে অপর কোন ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ নীলপদের সহিত 
ঘট পদার্থের অন্থয় এবং দ্রব্যপদার্থের সহিত পটপদার্থের অন্বয্র অভিপ্রেত মনে 

করিয়া নীল ঘট ও পট দ্রব্য ইত্যাকারক শাববোধ করেন, তাহা হইলে প্রকৃত- 

পক্ষে আসতি ব৷ সন্নিধান ন। থাকিলেও ভ্রমাত্মক-আসতিজ্ঞান হইতে শাববোধ 

হয়॥। আসতিভ্রম ব। ভ্রমাজ্মকাসতিজ্ঞান শাজঝবোধভ্রমের প্রযোজক বা! কারণ 

নয় বলিয়। আসত্তিভ্রমসত্বে শাবোধে ভ্রমাভাব থাকিলেও ক্ষতি অর্থাং শাবক- 

বোধের প্রমাত্বের হানি হয় না। অর্থাৎ আসত্বিবিষয়ক-ভরমাত্মকজ্ঞান হইছে 

শাকবোধের ভ্রমাভাব উৎপন্ন হইলেও আসতির ভ্রমাত্মকজ্ঞান স্থলে শাবোধের 

প্রমাত্বের অনুপপতি হয় না। এই কারণে উক্তস্থলে আসতিভ্রম হইলেও 

শাববোধ ভমাত্মক হয় নাই। 

যদি বল “ছত্রী, কুগুলী, বাসস্বী, দেবদত”, এইরূপ অনেক বিশেষণবাচক 

পদ ঘটিত বাক্য যেখানে উচ্চারিত হইয়াছে, সেখানে উত্তরপদের স্মরণকালীন 

পূর্ববপদের প্মরণ বিনফ হওয়ায় অব্যৰধানে তং তৎ পদ স্মরণের অসম্ভব অর্থাৎ 
আসত্তিবিশিষ্ট পদজ্ঞানের শাববোধের প্রতি হেতুত্বে অনুপপত্তি। অর্থাং 
পদার্থ্য়ের অব্যবধানে শ্মরণরূপ আসতিজ্ঞান শাববোধের কারণরূপে স্বীকৃত 

৩১২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হইলে উক্ত নানাবিশেষণবাচকপদঘটিত বাক্স্থলে পদসকল বা শবসকজ 

ক্ষণিক, সুতরাং এককালীন অবচ্ছিন্ন ধারায় উহাদের বর্তমান থাক! সম্ভব নহে, 

উত্তরপদের ম্মরণের পরক্ষণে পূর্বপদের স্মরণ বিনষ্ট হয়, সুতরাং পদার্থ 
দুইটির স্মরণও এককালীন অবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাক] অসম্ভবহেতু পদার্থ- 

দ্বয়ের অবচ্ছিন্নস্মাতিরপা আসত্তি-জ্ঞানের অভাব থাকায় উক্ত শাববোধ 

উৎপন্ন হয় না। এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ যেমন এক একটিপদ 

উচ্চারিত হইতে থাকে, অমনি তং তং পদের অনুভব হইতে এক একটি সংস্কার 

উৎপন্ন হয়, পরে সংস্কারের বিষয়ভূত যতগুলি পদ, সেই যাবতীয় পদসমূহেরই 
স্মরণ অব্যবধানে উৎপন্ন হয় অর্থাং এইভাবে পর পর সমস্ত পদসমৃহ উচ্চারিত 

হইলে পর যাবতীয় সকল পদবিষয়ক একটি অখণ্ড স্মরণ ব' স্ঘৃতি উৎপন্ন হয়, 

সুতরাং আসত্তিবিশিষ্ট পদজ্ঞানের কারণত্বে কোন অনুপপত্তি পরিদৃষ্ট হয় না। 

যেমন নান! সন্নিকর্ষ দ্বারা একট প্রত্যক্ষাতকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ নানা-_ 

অনেকসংস্কারদ্ধার যাবতীয় সকল পদবিষয়ক একটি অখগুস্মরণের উৎপত্তি 

হইতে পারে। কারণ সমস্ত পদজন্য সংস্কারের সহিত চরমবর্ণের জ্ঞান সকল 

পদবিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধক হয় । অন্যথা অর্থাং চরমবর্ণজ্ঞ!নের তাদৃশ 

সংস্কারের প্রতি উদ্বোধকত্বাস্বীকারে অনেকবর্ণবিষয়ক সংক্কারসমুহের ছারা 
কিরূপে একটিপদের স্মরণ হইতে পারে ? অর্থাৎ সেখানেও দ্বিতীয়বর্ণের 

স্মরণকালীন প্রথমবর্ণের স্মরণ বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব তাবদ্বর্ণাত্মকশবা- 
জ্ঞানের অনুপপত্তির আপতি হয়। 

উদয়নাচাষ্য বলেন-__খলে কপোতন্যায়ে অর্থাৎ যেমন কোন জালে ব৷ 

ফাসজাতীয় জালবিশেষে যুগপৎ সকল পারাবত পতিত হয়, সেইরূপ একাদি- 

ক্রমে সকল পদার্থের স্মরণের পর এককালে তাবং পদার্থের ক্রিয়া! কর্মভাবে-_ 

বিশেষ্য-বিশেষণভাবে অন্বয়বোধরূপ একটি অখণ্ড শাববোধ হয়। অর্থাং 

«গ্রামং গচ্ছতি” ইত্যাদিস্থলে গ্রামকর্মাত্ব-গমনকৃতি এইভাবে এককালীন পদ- 

সমুহের পরস্পর অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইয়া গ্রামকর্মমগমনানুকৃলকৃতিমান্ ইত্যা- 

কারক শাকবোধ হয় । কিন্তু প্রথমে গ্রামবৃত্তিকর্ম্ত্ব, তাহার পর গমনানুকূলা- 

কৃতি, তাহার পর গ্রামকর্মক-__গমনানুকূলকৃতিমান্ এইভাবে শাবাবোধ উৎপন্ন 

হয় না। এই কারণে প্রাচীনেরা বলেন- বৃদ্ধ, যুবক, শিশু ও কপোত বা 

পারাবত সকল যেমন খলে- ফাদ জাতীয় জালে যুগপং-- একসঙ্গে পতিত হয়, 

সেইরূপ বাক্যস্থিত সকল পদার্থ যুগপৎ পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট হইয়া থাকে । 
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কিন্ত অপর নব্যের বলেন--যে পদ যে পদের সহিত সাকাজ্জ, সেই পরস্পর 

সীকাজ্ পদসমূহ অন্বরযোগ্য সন্নিধান বা! আসতি প্রাপ্ত হয়; সেই সেই 

পদার্থের দ্বারা অস্বিত অপর পদার্থেরই জ্ঞান প্রথমে সকল পদের দ্বার! অনুভূত 
হয়। স্বৃতরাং খণ্ডবাক্যার্৫থের বোধের পর সেইরূপ পদার্থ ম্মরণ দ্বার! মহা- 

বাক্যার্থের বোধ হয়। ইহার দ্বারা অর্থাং পূর্ব পূর্বব পদজ্ঞানজন্য-সংস্কারের 

সহিত চরমপদজ্ঞানজন্য সংস্কারের দ্বারা ক্রমিক সকলপদবিষয়ক স্মরণ উৎপন্ন 

হয় বলিয়া! সকল বর্ণের বা পদের অভিবাঙ্গ্য বা! প্রকাশক বা! বাচক পদস্ফোটও 

নিবারিত হইল । কারণ ভগবান্ ভাষ্যকার বলেন-_বর্ণ বা শব্দ সকল ক্ষণিক 
বলিয়! অর্থবোধ হইতে পারে না, এইজন্য বর্ণাতিরিক্ত বর্ণের প্রকাশক বাচক 

অর্থপ্রত্যায়ক নিত্যন্ফোট নামে শব স্বীকার করেন । 1106 606617091 ০1৫ 

10170, 97০59৫ 0০ 00৫61116 58০1) /০1৫, ৮/1)101) 19 2 [7616 ০০116০- 

00128 01 5001005 11701086009 1610619, 

স্রুটয়তি অর্থং প্রকাশয়তি ইতি স্ফোট। আশু বিনাশী ক্রমিকবর্ণসমূহের 
এককালীন একত্র সম্মেলন অসম্ভবহেত্ পূর্বব পূর্বববর্পের বা পদের জ্ঞান উৎপন্ন 
হইতে পারে না। এইজন্য পূর্ব পূর্ব বর্ণানুভবজনিত সংস্কারের সহিত চরম 
ব1 অস্তিম বর্ণের অনুভবই পদন্ফোট বা পদার্থের প্রকাশক বলিয়া স্বীকৃত হয়। 
সেই ব্যঙ্গ্যাত্মক নিত্য শব্দ ত্রন্দস্বরূপ স্ফোট এবং সকল-প্রত্যয়-প্রত্যায়নক্ষম 

বলিয়াও অঙ্গীকৃত। সেই শ্ফোটের ব্যঞ্জক হইল বর্ণাত্মক শব । এই কথা 

বৈয্লাকরণেরা বলেন। 

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__-সেই সকল বর্ণের অনুভবজদ্ সংস্কারের 

সহিত চরমবর্ণের জ্ঞান দ্বারা সেই স্ফোটের অভিব্যঙঞ্জকরূপে বর্ণসমুদায়াত্মক- 

পদস্মরণের উৎপত্তি হয়। ধীহার] পদন্ফোট স্বীকার করেন, তাহাদের মতে 

উহ৷ বর্ণাভিবাঙ্গ্য। অতএব প্রত্যেক বর্ণজ্ঞানজন্য সংস্কারের সহিত চরমবর্ণজ্ঞান 

জন্য সংস্কার অর্থসমূহের অভিব্যঞ্জকরূপে স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত পদক্ফোট স্বীকারে 
প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না । 

এইভাবে চিন্তা করতঃ বিষয়টি অনুধাবন করিতে হইবে যে-_যেখানে বক্তা 

যে তাংপর্য্যে বা ইচ্ছায় “দ্বার' এই পদটি বাক্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, সেখানে 

বক্তার তাদৃশ তাৎপর্য থাকিলে “পিধেহি” এই অধ্যাহৃত পদ জ্ঞান হইতে 

শাববোধ উৎপন্ন হয়, কিন্ত পিধান- আচ্ছাদন বা বন্ধকরণাদিরূপ অর্থের 

জ্ঞান হইতে বাক্যার্থ জ্ঞান বা শাববোধ উৎপন্ন হয় না। যেহেতু পদজন্ 

৩১৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সেই সেই পদার্থের উপস্থিতিই হুইঙ্গ সেই সেই শাববোধের হেতু । অতএব 

উক্ত “পিধেহি” এই পদের অধ্যাহার ব্যতীত এখানে পদজন্য পদার্থের উপস্থিতি 

হইতে পারে না বলিয়। “পিধেহি” এই পদের অধ্যাহার একান্তই প্রয়োজন। 

আরও ক্রিয়াপদ ও কর্মাদি-কারকপদসমূহ সেই সেই পদের সহিত সাকাজ্জ 

অর্থাৎ আনয় এই ক্রিয়াপদের সহিত ঘটং এই কম্মকারকপদ সাকাক্র হইয়াছে, 

সেইরূপ ঘটং এই কর্মকারকপদের সহিত আনয় এই ক্রিয়াপদ সাকাজ্ 

হইয়াছে । অতএব ক্রিয়াপদ ব্যতীত কণ্মাদি কারক পদদ্বারা! অথবা কম্মাদি- 

কারকপদ ব্যতীত ক্রিয়াপদ দ্বারা ঘটমানয় ইত্যাকারক বাক্য হইতে ঘটকর্মাক- 

আনয়নানৃকূলকৃতিমান্ এইরূপ শাকবোধ হইতে পারে না। যেহেতু শাবোধের 
প্রতি আকঙ্ষাজ্ঞান কারণ। স্বৃতরাং উক্তস্থজে তাদৃশ আকাঙ্াজ্ঞানের জন্য 

পিধেহিপদ অধ্যাহার করিতে হইবে । কারকবাচক পদাদির সহিত ক্রিয়া- 

বাচক পদাদির অন্বয় বতীত কারকাদিপদ শাব্বোধ উৎপন্ন করিতে সক্ষম 

হয় না। 

সেইরূপ “পৃষ্পেভ্যঃ” এখানে চতুর্থী বিভক্তির উপপত্তির নিমিত্ত “স্পৃহ্য়তি” 
প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক পদ অধ্যাহার একান্তই দরকার । 

যোগতার লক্ষণ বা স্বরূপ বলিতেছেন-_পদার্থ ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার। । এক 

পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সন্বন্ধকে যোগ্যতা! বলে। ইহাই কারিকার 

অর্থ। “বহিচনা সিঞ্চতি” ইত্যাদিস্থলে সেচন ক্রিয়াবাচক পদের সহিত বহি 

পদের সেচনক্রিয়াবৃতি-বহিিকরপত্বসন্বন্ধরূপ যোগ্যতাজ্ঞানের অভাব থাকায় 

শান্ববোধ বা বাক্যার্বোধ উৎপন্ন হয় না । যদি বল যোগ্যতাজ্ঞান শাববোধের 

পূর্বের সর্বত্র উৎপন্ন সম্ভব হয় না। কারণ বাক্যার্থজ্ঞান শান্দবোধের পূর্বে 
অনিশ্চিত। অর্থাৎ বাক্যার্থজ্ঞন হইতে পদার্থের সহিত পদার্থাত্তরের 

সম্বন্ধরূপ যোগ্যতার জ্ঞান হয় । অতএব যোগ্যতাজ্ঞান হইল বাক্যার্থজ্ঞানজন্থা । 

স্বতরাং বাক্যার্থবোধ শাব্বোধের পুর্বেব অনিশ্চিত হইলে যোগ্যতাজ্ঞান 

কিরূপে শাববোধের কারণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে? এইরপ শঙ্কা 

করিতে পার না। কারণ সেই সেই পদার্থের স্মরণ হইলে কোনস্থানে অর্থাৎ 

যেখানে যোগ্যতার নিশ্চয়াজ্মক সামগ্রী নাই, সেইস্থানে সংশয়াত্মক যোগতা- 

জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এবং কোথাও ব! অর্থাং যেখানে যোগ্যতার নিশ্যয়াত্মক 

প্রত্যক্ষ সামগ্রী থাকে, সেইস্থলে নিশ্চয়াত্মক যোগ্যতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

কিন্ত নব্যের৷ বলেন যোগ্যতাজ্ঞান শাববোধের কারণ বলিয়া! কথিত বা 
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স্বীকৃত হয় না। “বহিচনা সিঞ্চতি” বহিদ্বারা সেচন করিতেছে ইত্যাদিস্থলে 

সেচনক্রিয়াতে বহিকরণত্বের অভাবনূপ অযোগ্যতার নিশ্চয় থাকায় অর্থাং 

বহিঃনা ন সিঞ্চতি-ইত্যাকারক নিশ্চয়াতআ্মকবোধ থাকার প্রতিবন্ধকবশতঃ বহিনা 

সিঞ্চতি__বহিচকরণকসেচনানৃকৃল কৃতিমান ইত্যাকার শাববোধ হয় না। যদি 

কোন পদার্থাভাবের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান আহার্য্যও অপ্রমাণ ন৷ হয়, তাহ! হইলে 
লোৌকিকসন্নিকর্যাজন্য এবং পিতাদিদোষবিশেষাজন্ত-জ্ঞানমাজের প্রতি 
তদভাবনিশ্চয়াত্ম কঙ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার কর যায় বলিয়া! শাববোধের 

প্রতিও তাদশ যোগ্যতাঞ্ঞানাভাবনিশ্যয়ের প্রতিবন্ধকত্ব সিদ্ধ হয়। এই 
নিয়মানুসারতঃ এখানেও শাকবোধ হইল না। বহিতে সেচন করণত্বাভাবের 

নিশ্চয়জ্ঞান থাকায় বহিচিতে সেচনকরণত্বের নিশ্চয্লাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইতে 

পারিল না। এবং যোগ্যতাজ্ঞানের বিলম্বহেতু শাব্দবোধজ্ঞানের বিলম্ব গ্রমাণ 

সিদ্ধ নহে, ইহাও বলিয়! থাকেন। অর্থাং যোগ্যতাজ্ঞান যদি শাবববোধের 

কারণ হইত, তাহ! হইলে সেই সেই জ্ঞানের বিলম্বস্থলে শাকবোধেরও বিলম্ব 

পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহ] হয় না, অতএব যোগ)তাজ্ঞান 

শান্ববোধের কারণ বলিয়। গণ্য নহে ॥ ৮৩ ॥ 

ঘব্দল লিলা ঘজ্ঘালবূলানন্বলা লনৃ। 
আন্কান্তঙ্বা, নতুব্জ্ভতান্ত বাব্ভ্ঘ' অবিীভিলম্ 1৫৬ 

যে পদ ব্যতীত যে পদ অন্বয়জ্ঞানের জনক হয় না, সেই পদের সহিত সেই 

পদের আকাক্ষা থাকে । অর্থাং একটি পদ পদাস্তরের অভ্ডাববশতঃ যদি 

অন্থয়জ্ঞানের জনক না৷ হয়, তাহা হইলে উক্ত পদদ্বয়ের পরম্পর আকাঙ্া 

আছে বুঝিতে হইবে । ক্রিয়াবাচক পদ ব্যতীত কর্তাদিকারকবাচক পদ 
বাক্যার্থের অন্বয়বোধ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য ক্রিয়াবাচক 

পদের সহিত কর্তাদিকারকবাচক পদের আকাঙক্ষা আছে ইহা! স্বীকার করিতে 
হইবে । সুতরাং ক্রিয়াবাচকাদি পদের অভাবে কর্ভৃবাচক পদ বাক্যার্থের 
অন্বয়জ্ঞানের জনক হয় না। গ্োঁঃ, অশ্বঃ, পুরুষঃ প্রভৃতি কর্তৃবাচক পদসমূহের 
পরস্পর সাকাজ্ষ না হওয়ায় বাক্য হইল না। কিন্তু বক্তার ইচ্ছাই তাংপর্্য 

বলিয়া! কীণ্তিত বা কথিত হয়। শ্রোতা বক্তার ইচ্ছাকে কিভাবে জানিতে 

সমর্থ হইবে? ইচ্ছা হইল আবৃতি ধর্ম, স্থতরাং শ্রোতা নিজের ইচ্ছাকে 

£সংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু বক্তার ইচ্ছাকে উক্ত সম্বন্ধে 

৩১৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



প্রত্যক্ষ কর। যাইবে না, যেহেতু অপর ব্যক্তির জীবাত্বাতে অবস্থিত ইচ্ছাদি 

ধর্মের সহিত তাদশ সঙ্লিকর্ষ বা সম্বন্ধ হয় না। এই সমস্যা সমাধানের নিমিত-- 

প্রকরণ, বিশেষণ, দেশ আভিমুখ্য ও সংকেতাঙদ্দিকে তাংপর্য্যের গ্রাহকরূপে 

স্বীকার কর হইয়াছে । যেমন ভোজনপ্রকরণে “সৈম্ধবমানয়” এই কথা বলিলে 

শ্রোতা প্রকরণানুসারতঃ লবণকে বুঝাইবার জন্যই উক্ত বাক্যে সৈদ্ধব শব 
প্রয়োগ করিয়াছেন, অশ্বকে বুঝাইবার জন্য নছে। ভোজনপ্রকরশে বক্তার 

তাৎপর্য্য__সৈন্ধবশব লবণাথবোধক । আর গমনপ্রকরণ বক্তার তাৎপর্য 

সৈন্ধবশব্ধ অশ্বার্থের বোধক বা বাচক। এইভাবে শ্রোত| বক্তার ইচ্ছানধপ 

তাৎপর্য্য অবগত হয়। এই তাংপধ্যজ্ঞান হইতে বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

এইরূপে নানার্থক শবের অথ-প্রকরণাদিদ্বার। নিয়ন্ত্রিত হয়। 

মানুষ যখন বাক্যরচনা করে, তাহার পৃর্বেবই বক্তব্যবিষয়টি তাহার স্মৃতি 
জ্ঞানের গোচর হয়। স্বীয়জ্ঞাত বিষয়কে অন্যের নিকটে প্রকাশিত করিবার 

জন্য যখন বাক্য রচনা করেন, তখন বাক্য রচনার পুর্বেবেই বক্তব্যবিষয়টির 

স্মরণাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। গৃহস্বামী স্থানাস্তরে গমনকালে ভূত্যকে লক্ষ্য 

করিয়া ওরে আমি বাহিরে যাইতেছি “দরজাটা” এই অসম্পূর্ণ বাক্য বলিয়। 

চলিয়! গেলেন। দ্বার বা দরজা এই শব্ধ বা পদ শুনিয়া ভূত্যের পুর্ববজ্ঞাত- 

পিধানরূপ পদার্থের স্মরণদ্বারা “পিধেহি” বন্ধ কর এই ক্রিয়াবাচক পদ 

অধ্যাহৃত হইল । এবং উক্ত বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় দরজ। বন্ধ করিল । 

পদনিরূপিত বৃতিজ্ঞানজন্ত পদারোপস্থিতি শাকবোধের কারণ। প্রত্যক্ষাদি- 

প্রমাণের দ্বার! যে পদার্থের উপস্থিতি হয়, সেই পদার্থোপস্থিতি শাববোধের 

কারণ নহে। শক্তি ও লক্ষণ। ইহার অন্যতর বৃত্তিকে গ্রহণ ন। করিয়াই কেবল 

পদজন্য পদার্ধোপস্থিতি শাব্ববোধের কারণরূপে স্বীকৃত হইলে ঘট অস্তি--ঘট 

আছে এই বাক্য শ্রবণ করিয়! যে শাবক্বোধ হইবে তাহতে আকাশও বিষয় 

হইবে । এ শাব্ববোধের আকৃতি--“ঘটঃ অন্তিতাবান্ আক।শশ্চ” ঘটশব্দ সমবায় 

সম্বন্ধে আকাশে থাকে, এরপজ্ঞান যাহার আছে, ঘটশব্শ্রবণ করিলে তাহার 

আকাশের ম্মরণ হইবে “একসম্বন্ধিজ্ঞানং অপরসন্বদ্ধিনং ম্মরয়তি” এই 

নিয়মানুসারে ঘটভ্ঞান আকাশের ন্মারক হয়। তাহার ফলে “ঘটঃ অস্তি” 
এই বাক্যজন্তবোধে ঘটপদজন্য ঘটও আকাশের উপস্থিতি পূর্ববর্তী হওয়ায় 
উভয়ই “ঘটঃ অস্তি” এই বাক্যবোধে বিষয় হইয়া! পড়িবে । কিন্তু “ঘটঃ অস্তি” 

ইত্যাকারক বাক্যজন্তবোধে আকাশ বিষয় হইতে পারে না৷ বা হয় না। এই- 

শবখগুম্ ৩১৭ 



জন্যই পদজন্যপদর্থোপস্থিতিকে কারণ না বলির পদনিরূপিতবৃতিজ্ঞানজন্য 

পদার্থোপস্থিতি শাববোধের কারণ বলিয়। স্বীকৃত হয় ॥ ৮৪ ॥ 

আন্কাক্ত হাঁ লিজ্বক্ি--যল্ঘইনত্াহি। ইন ঘইল লিনা অন্তত অহলযানত্ত্রধান- 

ক্র বীন ঘঈন অহ লহআান্কাভহ্বা ছতঘখ:। ক্গিবাঘহ শিলা জ্ঞাতকণহ লাল্ত্রযলীর্ঘ 

জনযলীমি বন লহআ।কান্ত,া। অন্ত্তনভ্ত্ ক্ষিবাকাংক্-ঘহানা ঘবন্নিঘ্বানদাব্বআা- 

ন্বহিলাপমূ। ন্ত্বে ঘতকম্পলানীঘ' গলি ঘত্ঘহীজঅহ-লিন্রীযা-কণাচ্কাভ ্াঙ্াল 

ক্জাহআমূ। বন ঘহু: জ্ঞমলালঘ ভুলিহিত্সাহী ল হাভ্হনীঘ:। জলি হ্গী হাক: 

ুমীওঘন্বাগর্থলামিব্যাহী তত নল অহ হাজঘবভ্য লান্ঘত্যসহৃবহআান উনমান্লযনীঘ: | 
ঘুতখআ অহ লান্ঘচ্ঘসষ্্ী তত উল অন্থাল্নঅনীঘ্, হইলে । 

লান্ঘতণ' নিক _নলত্ুহিিষ্টলি। অহি লান্দত্যঙ্কান কাহ্ণ ন ব্যান, লুনা 
শঁল্ঘননানয হত্যাহী ভ্বন্ঘিহ্গ্ব₹ম ভ্মিজ্তন্রতাভঘ শীঘ হলি নিযলী লভ্ঘানু। লন্ব 

শ্ান্ঘয্ৰ-পসান্ৃকানাঁ সকহআান্থীনালীন হাতব্মীঘ জ্কাততনধিত্রলি আাভ্ঘম্ লনালনুযলানূ। 
লানব্ঘয্ম়ানজলকতন বীনামন্তুঘল তত লান্দয্যস্াননন ভাঘলান্ জ্চাঘালভ্তু। হত্যত্ব 

হৃদি লান্ঘধ্থগালাধনীম্ব: ভ্জযবী। ল নব লগাছযাণক্ক-ভরান্তয্ণ-খ্াল 

ক্জাআলিলি আাভযল্। ভুবহানঘ্যাণন্ধামানাল্। ল ম্ব সন্ত ঘৃত লাহ্বীলি গ্রুল: 

অবাহিহিলিলান্থদ | সবমভযাবামন্ত সলিঘাততজানু । ছুত্রস্থ হ্যক্বানখীি ইম্বর্বীয- 
লান্ঘচ্যঙ্কান ক্কাততম্। লিঅনাহি- হ্যন্তনানব ত্র হাহাধিন্তইঘ লানুঘয্ধ়াল ভ্ভাহছ 

শাহ্ছঘমূ। অল্গী তত্র নানাখাহী হ্বন্বিউন লান্ত্থন্বাল ক্ষাহঘাম। লখান্য হ্যক্ষঘালধী 

হি লানৃনত্যস্কান হাতহ্বীশ্ব । নক তত্র অনাহি-মীমাঘা-ঘহিহীলিল-অক্ঘৈতিঘাহ্তা- 
মিত্যান্ু: 14৬ 

হলি গীমিম্তনাখ ঘস্বানল-মন্তান্বাহ্য-নিহন্থিলাথাঁ বিজাল্তন্তুক্ডাতজ্যাহাতহ্ত্তত্' 

অলামম্ ৬ 

আকাঙ্ক্ষার লক্ষণ (10০ঠি)5009:7) বলিতেছেন--“যংপদেন” ইত্যাদি 

্রন্থপ্থার। । যে পদব্যতীত যে পদের অন্বয়বোধ হয় না ব৷ অন্বযবোধের সামর্থ্য 

থাকে না, সেই পদের সহিত সেই পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে অর্থাং সেই পদকে 

সাকাঙ্ক্ষ বা আকাঙ্ক্ষায়ুক্ত বলা হয়। ক্রিয়াবাচক পদ ব্যতীত কর্তাদি- 

কারকবাচকপদ অন্বয়বোধ উৎপাদম করিতে পারে না, এই কারণে ক্রিয়াবাচক 

পদের সহিত কারক বাচক পদের আকাঙক্ষা! থাকে । বস্ততঃ-- প্রকৃতপক্ষে 

ক্রিয়াবাচকপদও কারকবাচকপদের সন্মিধান অর্থাৎ অব্যবধানে উপস্থিতি 

আসত্তিজ্ঞানের ছারাই বোধিত হয়। অর্থাং “বাক্যার্থবোধে বা শাকবোধে 
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আসতিজ্ঞান আবশ্যক” এই উক্তিদ্বারাই ক্রিক়্াবাচক পদও কারকবাচক পদের 

পরস্পর অব্যবধানে উপস্থিতি প্রয়োজন ইহা পরিস্ফুট হইতেছে । পরস্ত 
ঘটবৃত্তিকর্খত্বজ্ঞানের প্রতি ঘটরূপ প্রকৃতির উত্তরস্থিত স্বিতীয়াবিভক্তির 

আকাক্ষাজ্ঞান কারণ। প্রত্যয়ের গ্রতি প্রকৃতিবাচকপদোত্তরত্বরূপ- 

আকাঙ্ক্ষাজ্ঞানের কারণত্ব স্বীকৃত হওয়ায় “ঘটঃ কর্খত্বমানয়নক তি১” অর্থাৎ 

ঘট, করাত, আনয় ও কৃতি ইত্যাদিস্থলে ঘটকর্মকানদ্ননানুকূলকৃতিমান্ 

ইত্যাকারক শাবোধ উৎপন্ন হয় না। যেহেতু আনয়নক্রিয়াপদের সহিত 
দ্বিতীয়াবিভুক্তযন্তঘটপদের এবং দ্বিতীয়াবিভক্তযন্ত ঘটপদের সহিত আনয়ন- 

ক্রিশ্নাপদের সাকাঙ্ক্ষত্ব আছে। “অয়মেতি পুত্রোরাজ্ঞঃ পুরুষোহপপার্য্যতাম্” 
অর্থাং এই আসিতেছেন পুত্র রাজার পুরুষকে অপসারণ করিয়। দাও ইত্যাদি- 
স্থলে কিন্ত পুত্রপদের সহিত রাজপদের ভাংপর্য)জ্ঞ!ন থাকায় পুত্রপদের সহিত 

রাজপদের অন্বয়বোধ হইল । এখানে তাংপর্যযজ্ঞানই কখন পুত্রের সহিত কখন 
ব! পুরুষের সহিত অন্বয়বোধে নিয়ামক, কিন্তু আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান নহে। 

তাংপধ্যের লক্ষণ (10621161101) ) নিরূপণ করিতেছেন-_ “বক্তুরিচ্ছা”। 

ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। বক্তার ইচ্ছাই তাংপর্য্য অর্থাং বাকার্থপ্রতীতিজনকত্বরূপে 

অভিপ্রেতব্যক্তি ইহাই তাংপর্য্যলক্ষণের পর্য্যবসিত অর্থ। অন্যথা মৌনী- 

ব্যক্তির শ্লোকাদিতে অব্যাপ্তি হয়। শ্রোতার সেইজ্ঞান শাববোধের কারণ 

হয়। তাংপর্য্যার্থজ্ঞান যদি শাবকবোধের বা বাক্যার্থবোধের কারণরূপে 

স্বীকৃত না হয়, তাহ! হইলে “সৈম্ধবমানয়” ইত্যাদিস্থলে কোন সময়ে গমন 

প্রকরণে সৈদ্ধবশক অশ্বাথ্থির বোধক বা বাচক, আবার কোন সময়ে-_ 

ভোজনপ্রকরণে সৈন্ধবশব্দ লবর্ণার্থের বাচক বা বোধক এইরূপ নিয়ম থাকে 

না। যদি বল তাংপধ্যজ্ঞানের জনক - প্রকরণ, বিশেষণ, দেশ, আভিমুখ্য ও 

সংকেতাদিই শাবকবোধের প্রতি কারণ বলিয়। স্বীকৃত হউক্, তাংপর্যাজ্ঞান 

শাববোধের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত না হউকৃ। এইরূপ কথা বলিতে প।র 

না। কারণ প্রকরণাদিতে কোন (০0221)07) অনুগত ধর্ম পরিলক্ষিত হয় না, 
অথচ যাহাতে কারণত৷ থাকে, সেই কারণতা কিঞ্িছ্বম্মীবচ্ছিন্ন-_-কোন 

অনুগত ধর্মপ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় এইরূপ নিয়ম আছে। কিন্তু প্রকরণাদিতে 
ভাংপর্য্যজ্ঞানের জনকত্বরূপে অনুগতধর্মা থাকিলেও লাঘববশতঃ নানার্থশব- 
স্থলে তাৎপর্যজ্ঞান গ্রকরণাদির (০01706%0) দ্বার! অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া 

ভাৎপর্্যজ্ঞানই শার্ববোধের কারণরূপে স্বীকৃত হওয়া! উচিত । যথা, রামঃ 
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এইশব গ্রকরণাদি দ্বারাই যথাস্থানে দাশরধি ও পরগুরামকে বুঝাইয়। সংশয় 
নিরাস করে। বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্য । এইরূপ বেদস্থলেও তাৎপর্যজ্ঞানের 

অনুরোধে বক্ত। ঈশ্বর কল্পিত হয়। যদি কেহ বেদের বক্তা ন৷ থাকেন, তাহা 

হইলে বেদের তাৎপর্য বলিতে কাহার তাৎপর্য বোধিত হইবে ? অতএব 

বেদবাকাজন্য শাকবোধস্থলেও তাংপর্যয জ্ঞানের অনুরোধে বা নিমিত ঈশ্বর 

কল্পিত হয় অর্থাৎ ঈশ্বরীর তাৎপর্যযজ্ঞন বেদবাকাজন্য শাবকবোধের প্রতি 

হেতুরূপে অনুমিত হয়। যর্দি বল বেদবাক্য জন্য শাববোধস্থলে অধ্যাপকের 

তাৎপধ্যজ্ঞানই কারণ। এইরূপ কথা! বলিতে পার না। কারণ সৃষ্টির 
অব্যবহিত পূর্বে অধ্যাপকের অভাব থাকায় অধ্যাপকের তাংপর্্যজ্ঞান শাবা- 

বোধের কারণ হইতে পারে না। যদি বল যখন প্রলয়ই নাই তখন সৃত্ির 
আদি বা অব্যবহিত পূর্ববপদার্থ কীভাবে কল্পিত হইতে পারে? এইরূপ শঙ্কা 

করিতে পার না। কারণ প্রলয় আছে এসংবাদ বেদ হইতে অবগত বা 

জ্ঞাত হওয়। যায়, সুতরাং সৃষ্টির আদি আছে স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ 
সংবাদী শুকবাক্যেও অর্থাং যাহ! অভিপ্রায় অনুসারে উচ্চারিত হয় নাই, 

এতাদ্বশ প্রমাঞজনক শুকবাক্যজন্য শাবাবোধেও ঈশ্বরীয় তাৎপর্্যজ্ঞান কারণ । 
কিন্ত বিসংবাদী শুকবাক্যজন্য শাববোধধস্থলে অধ্যাপকেরই তাৎপর্য্জ্ঞান 
কারণ হয়। যেহেতৃ অধ্যাপকের ইচ্ছ!তে বিসংবাদিত্ব আছে, কিন্ত ঈশ্বরীয় 

ইচ্ছাতে বিসংবাদিত্বের অভাব থাকায় বিসংবাদি-শুকবাক্যজন্য শান্দবোধে 

ঈশ্বরীয় তাংপর্য)জ্ঞান কারণ হয় না। যদি কোনব্যক্তি বহিনজ্ঞানে বহি 

আনয়নে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই প্রবৃতি যদি চরিতার্থ ব| সফল হয়, তাহ] হইলে 
এ প্রবৃত্তি সংবাদিপ্রব্বত্তি বলিয় অভিহিত হয়। আর বহিবোধে বহি 

আনয়নে প্রবৃত্তব্যক্তি যদি বহি না পায়, তাহা হইলে এ প্রবৃতি 

বিসংবাদিপ্ররত্তি বলিয়। কথিত হয়। 

কেহ কেহ-নানাথ“কশব্দাদিস্থলে ত্যৎপর্যজ্ঞান কারণ হইলেও সকলক্ষেত্রে 
কিন্তু তাংপর্য্যজ্ঞান শার্ববোধে কারণরূপে স্বীকৃত হয় না । অতএব গুকবাক্য- 
স্থলে তাৎপর্য্যজ্ঞান ব্যতীতই শুকবাক্যজন্য শাবাবোধ উৎপন্ন হয়। বেদস্থজে 
অনাদি প্রামাণিক পরম্পরাসম্থন্ধে আগতবিচারের দ্বারা পরিশোধিত বা! 

নির্দোষরূপে জ্ঞাত বেদানুগ্রাহক তর্কসমূহের ছার বেদে পদার্থাদির নিশ্চয় 
করা যায়, এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৮৪ ॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়বীরেশ্বরতর্কতীর্থ দেশিকোতমো পাধিক শ্রীশ্রীজীবস্তায়- 
তীর্থ মহোদয়ান্তেবাসি-ভারদা জাননদাপ্রসাদসূনৃ-শ্রীগোপালচঞ্জ-তর্কতীর্থ-বিরচিত- 
কারিকাবলী সহিত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর শবখণ্ডের সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত 888 
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ভরত ভলহ্তালিষজবজল । 

ুত্মন্তরলল-হনহজমহাহ সত নিত্্তজদ্ । অঙগান্তধলসন্ডাহা হৃহালা: । দস 
ভ্বালনযা ল হুহািলনূ। লসছি ঘৃতলান্তুনন: জ্ঞাতম্। অগম্ধম্ঘিন্ অন্তনত্বিল ল 

ক্রাহআতনম্, কিন্ত জ্বানলত । আল্যখা ভন হদংত ল হযাব্, অন্বালসক্কাহহ্ক- 

জন্মহতীল দৃতভহক্া্হা শিনচ্ঞলান্। লল্দবন্ত বলত ভলংজান অঁন্কাহাল্লহহাহা 

হনহতল্লাং জল্যবী হান: । লল্ল। অগঅনূন্াভল্লনীজং ঘহঘতার্থীলা হাতা জমহত- 
মঅনিচ্ত, অকভলিমযক্ত ভন ভু লামুনূ, লস দ্ধবহ্য অঁজক্কাহলাহান্ষততরালানান ক্ষান্ত 
হাধাহ্য ন্বংনদতয লা ভঁভল্াহলাহাকত্ নাক্যম্। অখান্য ল ঙ্লিক্ষজ্মহআান্ুদঘলি: | 

ল'ব তুল: ওুলঃ হলহআাহু হন্বলত্তভকাহান্তুঘতিহিলি ল্রান্যনূ। লহিন্তুত্ীঘক্ষ- 

অলনঘানলভঘ হাল নবাধতজান্। নল ন্ব শিলিবলনানিহহাইন আ্ালিলাদি অলন্ধত্ 

ভযাবিলি আাচ্যম্। নিহীনঘচ্লতা ভ্যলিন্যাহ্বান আানাল্সঘম্মীঘা অল্মশামিজুতল্রান। 

কখলল্যখা ব্ড্তজ্য সলিলাহা লভ্ঘকবল কণীণা ল ক্রাব্ঘাত্রমূ | ল ন্বাল্লহাতিক্ষ হদহখানা 

অকল্চাহলাহাক্তর-্হাবাহ ভঘমিন্নাহ্বহাত হলি ভরাছযস্। অনল্বর্জজক্ঞাহ-ন-লাছা- 

নঘনাধীহাঘা ম্বহনভনহতাভবীন অক্কাহলাহান্ত্ক্কঙ্ৰনীন ভ্মজিল্ত্াহ্্জহায়ানালাকিলি 
হনহতলিকনঘাম্ ॥ 

পূর্বেব অনুভব ও স্মরণভেদে বুদ্ধি দুই প্রকার কথিত হইয়াছে । পূর্বে 
অনুভবের ভেদসকল প্রদণিত হইয়াছে। কিন্তু সুগম বলিয়! পুর্বে স্থতির 
স্বরূপ বা পরিচয় প্রদশিত হয় নাই। স্মতির প্রতি পূর্ববানৃভব হইল কারণ। 

অর্থাং অননুত্ৃত পদাথের ন্মরণ পরিলক্ষিত হয় না বলিয়! এবং অনুভ্ভূত 
পদার্থের স্মরণ পরিদৃষ্ট হওয়ায় স্মৃতির প্রতি পূর্ববানভব কারণরূপে স্বীকৃত 
হইয়াছে । এ বিষয়ে নবীনের। বলেন-_অনুভব ম্মরণের প্রতি অনুভবত্বরূপে 

কারণ হয় না, কিন্তু জ্ঞানত্বরূপে কারণ হয় । অন্তথ! অর্থাৎ স্মৃতির প্রতি অনুভব 

জ্ঞানত্বরূপে কারণ বলিয়। স্বীকৃত না হইলে অনুভব ক্ষণিক বলিয়! তৃতীয়ক্ষণে 
উহার নাশ হয়, সৃতরাং স্মরণের পর পুনংম্মরণের অনুৎপত্তি হইয়1 উঠে ' যেহেতু 
তৎপূর্বেব কারণীতূত অনুভব নাই । যদি বল অনুভব তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হওয়ায় 
স্মৃতির প্রতি অনুভব স্বরূপতঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ না হইলেও স্ব- 
ব্যপার দ্বার কারণ হয়। এখানে পৃর্ববানুভবজন্ত সংস্কাররূপ স্বব্যাপার আছে । 

অতএব অনুভব তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হইলেও স্বজন্ত সংক্কাররূপ ব্যাপারবতা! 
সম্বন্ধে স্মরণের পর পুনঃম্মরণ উৎপন্ন হয়, যেহেতু সেখানে স্থতির কারণ স্বব্যাপার 
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আছে। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--.“সমানপ্রকারক” ইত্যাদিগ্রন্থ । অনুভব 

প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হইয়। তৃতীয়ক্ষণে সংস্কার উৎপন্ন করতঃ বিনষ্ট হয়। অতএব 
অনুভবের দ্বারা প্রথম যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, এ সংস্কারের দ্বার! স্থাতি উৎপন্ন 

হইলে পর এ ম্মরপই সংস্কারকে বিনষ্ট করে। সংস্কার স্মতির জনক আবার স্মৃতি 

স্বার! বিনষও হয় । সুতরাং স্মৃতির প্রতি অনুভবের জ্ঞানত্বরূপে কারণত্বাস্বীকার 

কল্পে এখানে সংস্কারের অভাব থাকায় অনুভব সংস্কাররূপ-স্বব্যাপার দ্বারাও 
স্মৃতির প্রতি কারণ হইতে পারিল না, অতএৰ তৃতীয়ক্ষণে অনু ভবের বিনাশস্থলে 

ক্মরণের পর পুনঃ স্মরণ উৎপন্ন হয় না । কিন্ত আমার মতে আপত্তিকারীর 
মতে অনুভবের স্মতির প্রতি জ্ঞানত্বূপ কারণত্ব স্বীকার করিলে প্রথম স্মরণ 

অনুভব অন্ত সংস্কারকে বিনষ্ট করিলেও পরবর্তীকালে স্মৃতি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন 
হইতে পারে, যেহেতু প্রত্যেকটি স্মরণ স্বজনক সংস্কারকে যেমন বিনষ্ট করে, 
তেমনি অপর একটি সংস্কারকে উৎপন্ন করে । সংস্কার স্বজন্য স্মরণের দ্বার! বিনষ্ট 

হইলেও এ স্মরণের দ্বার৷ সংস্কারাস্তর উৎপন্ন হয়, এ সংস্কারান্তর দ্বার] স্মরণাস্তর 

উৎপন্ন হয় । এইভাবে স্মরণের পর পুনঃ স্মরণের উৎপতি হয় । এই কথা নবীনের। 
বলিয় থাকেন। কিন্ত নবীনদিগের এই অভিমত যুক্তিসঙ্গত নহে । যেখানে 

_আত্মাতে “ঘটং পটঞ্চ পশ্যতি” ইত্যাকারক সমৃহালম্বন-অনুভবের ভ্ঞানত্ব- 

রূপে উৎপত্তির পর তৃতীয়ক্ষণে তাদৃশসমূহালম্বন একটি সংস্কার উৎপন্ন হয়, 
সেখানে-_আত্মাতে উক্ত সমৃহালম্বনজ্ঞানের বিষয়ভূত ঘট ও পটাদির ক্রমশঃ 
স্মরণ উৎপন্ন হয়, কিস্ত সকল বিষয়ক একটি অথগু স্মরণের উৎপতি হয় না৷ 

সেখানে প্রত্যেক বিষয়ক ক্রমিক ন্মরণ সমান প্রকারক নয় বলিয়৷ সংস্কারের 
নাশক হইল না। এই নিমিত্ত বিশেষকাল, বিশেষরোগ ও চরমস্মরণ সংস্কারের 
নাশক বলিয়। বোঁধিত হয়। সুতরাং ক্রমিক স্মরণের অর্থাৎ স্মরণের পর স্মরণের 

অনুপপতি হয় না। চরমস্থৃতির পূর্বে সংস্কার বিনষ্ট ন। হওয়ায় অনুভব সেই 

সংস্কারকে ছার করিয়। স্মরণের পর ম্মরণ উৎপন্ন করিয়! থাকে । সুতরাং সমান 

প্রকারক স্মরণ পূর্ববসংস্কারের নাশক ন৷ হওয়ায় এক ম্মরণের পর অপর স্মরণের 

অনুপপত্তি ঘটল না, যেহেতু তখনও পূর্ববসংস্কার বর্তমান আছে । যদি বল পূর্ব 

সংস্কারের নাশ ও অন্য সংস্কারের উৎপত্তি না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ ম্মরণজন্য দৃঢ়তর 
সংস্কারের অনুপপত্তি । অর্থাং যদি সংস্কার একই থাকিল বা রহিল, তাহ হইলে 

পুনঃ পুনঃ ন্মরণ উৎপন্ন হইলেও তাহার দৃঢ়তা! হইতে পারে ন|। যদি পুনঃ পুনঃ 

স্মৃতিস্থলে নূতন নূতন সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার কর! যায়, সংস্কারের দৃঢ়তা 
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উৎপন হয় ইহাই আশঙ্কার বিষয় । এইরূপ আশঙ্কা করিতে পারা যায় না। 

কারণ স্মৃতির উদ্বোধকরূপে বর্তমান সংস্কারের ঝটিতি উপস্থিতিই সংস্কারের 

দঢ়তা পদাথ। যদি বল বিনিগমনার অভাবশতঃ অর্থাং অনুভব স্মৃতির প্রতি 
জ্ঞানত্বরূপে কারণ হইবে কিংবা অনুভবত্বরূপ কারণ হইবে এ বিষয়ে কোন এক- 

পক্ষপাতিনী বা একপক্ষপাধিকা যুক্তি পরিলক্ষিত না হওয়ায় অনুভব স্মৃতির 

প্রতি জ্ঞানত্বরূপেই কারণ বলিয়। স্বীক্কৃত হুউক্, অনুভবত্বরূপে কারণ স্বীকৃত 

না হউকৃ। এইরূপও বলিতে পার! যায় না। যেহেতু অনুভব স্সতির প্রতি 

অনুভবত্বরূপ বিশেষধর্ম পুরস্কারে কারণ হয় এইরূপ কাধ্যকারণভাব স্বীকারে 
যদি ব্যভিচারজ্ঞান পরিলক্ষিত না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানত্বরূপ সামান্য ধর্ম 
পুরস্কারে অনুভব স্মৃতির প্রতি অন্যথাসিন্ধ হইবে । 

বিশেষ ধর্ম পুরস্কারেরই সর্বত্র পদার্থের কারণত] স্বীকৃত হয়, কিন্ত 
সামান্য ধর্ম পুরস্কারে পদ্দার্থের কারণতা স্বীকৃত হয় না ইহাই হইল কার্য্য- 
কারণভাবের নিয়ম । কিন্তু এতাদৃশ-কাধ্য কারণভাবের নিয়ম যদি এখানে 

স্বীকৃত না হয়, তাহ] হইলে স্বজন ভ্রমিজন্ত কপাল-কপালিকা-সংযোগসন্বন্ধে 

্রমিদ্ধার! দ্রবাত্বরূপ সামান্য ধর্মপুরস্কারে দণ্ড ঘটের প্রতি কারণ বলিয়! কি জন্ত 

স্বীকৃত হয় না? কিন্তু দণ্ডই উক্ত সম্বন্ধে দণ্ডত্বরূপ বিশেষ ধর্মপুরস্কারে ঘটের 

কারণ হয়, যেহেতু দণ্ডাতিরিক্ত পদার্থের ভ্রমি ব৷ ভ্রমণ অসম্ভব । কিন্ত সেখানে 
পূর্বেবোক্ত নিয়মবশতঃ সামাশ্যধর্মা “দ্রব্যত্ব" পরিত্যাগ করিয়া বিশেষধর্ধ্ম- 

দণ্ডত্বকেই কারণতাবচ্ছেদক বলিয়া! স্বীকার করা হয়। সেইরূপ বিশ্ষধর্ম্ম 

অনুভবত্বরূপেই অনুভবের স্মৃতির প্রতি কারপতা স্বীকার কর। উচিত, সামান্- 

ধর্ম-জ্ঞানত্বরপে কারণতা স্বীকার করা উচিত নহে। আন্তরলিকন্মরণসমূহের 

অর্থাং যেখানে প্রথমস্থতি ও চরমস্থতির মধ্যস্থিত স্মাতিসকলের সংস্কার 

নাশকত্ব সংশয় আছে, সেখানে পুনঃ স্মরণের অনুরোধে স্মরণের সংস্কারাত্তর- 

জনকত্ সংশয়ও স্বীকৃত হয় | সতরাং অনুভব বিনাও স্মৃতির পর সংস্করাত্তরের 

ও স্মরণাস্তরের সন্ভাব্যহেত অনুভব সন্দিপ্ধ ব্যভিচারক, অতএব অনুভবত্বর্ূপে 

কারণত্বে ব্যভিচার সংশয় হয় । ইহা! বলিতে পার না। কারণ অনস্তসংস্কার 

ও উহাদের নাশের কল্পনা! অপেক্ষা লাঘববশতঃ চরমস্থতিই সংস্কার নাশক 

এইরূপ কল্পনা! স্বীকারে ব্যভিচার সংশয় অপসারিত হয়। পূর্ববান্ভবও চরম- 
স্মৃতির মধ্যস্থিত স্মরণ হইতে সংস্কারের উতপতি হয় না বলিয়। অনুভবত্বরূপে 

কারণত্বে ব্যভিচারসংশয় হয় না । ইহাই নির্গলিতার্থ ॥ 
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রথ ললীলিকতম্ । 

আহ্বাব্ক্ষাং জুানীলা দত্ত ললত্বী | 

জথীনাঘত্রান্ বালালা লভযাঘুক্মিই্যনী ||| 

মন হইল নবমদ্রব্য। সুখছ্ঃখাদির উপলব্ধির সাধন ইত্ত্ির়ই “মন” নামে 
অভিহিত। জীবাত্মা অসংখ্য। প্রত্যেকটি জীবাত্মার জন্য একটি করিয়! মনের 
আবশ্তক, এই নিমিত্ত মনও অসংখ্য । যেমন পরমাণুতে অণুপরিমাণ থাকে, 
সেইরূপ মনেতেও অণুপরিমাণ থাকে । মন নিত্যদ্রব্য। সৃখদুঃখাদি আস্তরবস্ত । 
আতন্তরবস্তসমূহকে প্রত্যক্ষ করিতে আত্তর ইন্ড্রিয়ই সমর্থ । এ আত্তর ইন্দ্রিয়ই 

মন। মনচক্ষুরাি বহিরিক্দ্িয় নিরপেক্ষ হইয়াই সুখছুঃখাদি স্ব-গ্রাহ্ আম্তর- 

বস্তবিষয়ের প্রত্যক্ষসাধন হয়। কিন্ত চক্ষুরাদি বহিরিক্তিয় সমূহ স্ব-স্থ-গ্রাহা- 
বিষয়ের সহিত সম্নিকৃষ্ট হইলেও মনের সাহায্য ব্যতিরেকে কখন স্বপ্বকাধ্য- 

সাধনে সক্ষম হয় না। যদি মন চক্ষুরাদি বহিরিক্দিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, 

তাহ! হইলেই চক্ষুরাদি বহিরিজ্র্রিয়সকল স্বন্বগ্রাহ্যবিষয্পগ্রহণে সমর্থ হয়। এই 
নিমিত ইন্জ্িয় সকলের মধ্যে “মন” রাজা বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়। 
পৃথিবী, জল, তেজ,বামু ও মন এই পাঁচটিদ্রব্যে ক্রিয়া! থাকে এবং পৃথিবী, জল, 
তেজঃ ও বাম্থু এই চারটিদ্রব্যে স্পর্শ থাকে । মন দ্রব্যটি স্পর্শশৃন্য ও ক্রিয়াবান্। 
এইজন্য মনের অপর একটি লক্ষণ__স্পর্শরহিতত্বেসতি ক্রিয়াবত্বং মনসোলক্ষণম্ । 

অর্থাং ষে ড্রব্যটি স্পর্শশৃন্ত ও ক্রিয়াবিশিষ্ট সেই দ্রব্যই মন নামে অভিহিত হয় । 
সুখছুঃখাদির প্রত্যক্ষজ্ঞানের করপরূপেই মনের অন্তিত্ব সিদ্ধ হয়। আত্ম! 

মনের সহিত, মন ইন্ড্রিয়ের সহিত এবং ইন্জ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই 

ততংইন্জিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতাক্ষাত্মক জ্ঞান হয়। অতএব পরিলক্ষিত হয় 

যে- আত্মমন£সংযোগের মত ইন্ত্রিরমনঃসংযোগও অপেক্ষিত। চক্ষরাদি 
বহিরিকজ্দ্ির জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানে বহিরিক্দ্িয়ের সহিত মনঃসংযোগ আবশ্যক 

হওয়ায় মন অবশ্য স্বীকার্য্যবস্ত ॥। চক্ষুরাদি পীচটি বহিরিজ্ঞিয়ের সহিত স্ব-স্থ 
গ্রাহ্যবিষয়ের সঙ্মিকর্ম একই সময়ে হইলেও জ্ঞানসমূহ একই সময়ে উৎপন্ন 

হইবে না, ক্রমশঃ উৎপন্ন হইবে । এই জ্রমোংপতির ব্যবস্থা নিমিতই মনের 
অন্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যে ইত্তিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ হইবে, সেই 

৩২৪ ভাষাপনিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ইঞ্জিয়ের দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হইবে । অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে--" 

আত্মার সহিত কোন বাহ্যেক্দিয়ের সাক্ষাংভাবে সম্বন্ধ নাই। আত্মার সহিত 

মনের, এবং মনের সহিত ইন্ত্রিয়ের সম্বন্ধ থাকে। এই অবস্থার মনকে 

অনৃপরিমাণ বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা মন যদি একই সময়ে 

পাঁচটি ইত্জ্িয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে পীচটি জ্ঞানের 
বুগপং উৎপত্তির আপত্তি হইত। কিস্তুমন অগু বলিয়া! ক্রমশঃ ইন্ত্রিয়গুলির 
সহিত মনের সম্বন্ধ হয় এবং পাঁচটি জ্ঞান ক্রমশঃ উৎপয্ন হয়। এই জন্যই 

বিশ্বনাথ বলিলেন- জ্ঞানগুলি যুগপং উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়াই মন অণু 

বলিয়। কথিত হইয়াছে । মন যদি বিভ্বু অর্থাং ব্যাপক বা পরমমহং পরিমাণ- 
বিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে চক্ষুরাদি পাঁচটি বহিরিক্দ্রিয়ের সহিত মনসংযুক্ত 
হইয়! এককালে বা মুগপং পীচ প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিত। চক্ষুরাদি 

পাঁচটি ইন্দ্রিয় যদি স্বস্ববিষয়ের সহিত একই সময়ে সম্বন্ধ যুক্ত বা সংযুক্ত ইইত, 

তাহ হইলে এখন মন প্রথমে কোন্ ইন্ড্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে ? ইহার 

উত্তরে বক্তব্য এই যে- আত্মার ইচ্ছাও প্রযতের দ্বার] মন নিয়ন্ত্রিত হয়। 

আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে পর আত্মার প্রবণত] অনুসারে বহি- 
রিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হয় । রূপরসাদি গ্রাহ্য বিষয়সমহের মধ্যে 
যে বিষয়টির প্রতি যে ব্যক্তির প্রবণতা আছে, সেই বিষয়-গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের 
সহিত সেই ব্যক্তির মনের সংযোগ প্রথমে হয় ॥। যে ব্যক্তির চিত্রদর্শনে অধিক 

প্রবণত1 আছে, সেই ব্যক্তির চক্ষুরিক্ত্িয়ের সহিত মনের সংযোগ প্রথমে 
হইবে । আবার যে ব্যক্তি সঙ্গীত বাসনী সেই ব্যক্তির শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত 

মনের সংযোগ প্রথমে হয়। এইভাবে সেই সেই ব্যক্তির প্রবণতা-অনুসারে 

ইন্ড্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগের ক্রমিকত। বুঝিতে হইবে । এইজন্ যর্দি একই 

সময়ে কোন ব্যক্তির শরীরের কোন অংশে অগ্নিম্পর্শ এবং কোন অংশে 

হিমস্পর্শ হয়, তাহা হইলে এ ব্যক্তির প্রবপত। অনুসারেই তাপের বা শৈত্যের 
বোধ বা অনুভব হয়। যুগপৎ উক্তজ্ঞানছয় অনুভূত হয় না। এ ব্যক্তি যদি 

শীতকাতর স্বভাব বিশিষ্ট হয়, তাহ! হইলে শৈত্যের অনুভব প্রথমে হইবে। 

ভাহার নিকটে শৈত্যজ্ঞানসামগ্রী তাপজ্ঞানসামগ্রীর প্রতিবন্ধক হয়। মন 

বিভ্ুপদার্থ নহে। কারণ মনকে বিদ্ভু বলিয় স্বীকার করিলে বিস্বৃপদার্থ 
আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে না। যেহেতু উক্তসংযোগ হইতে হইলে 
সংসুজ্মান ভ্রব্যহুইটির উভয়ের ব৷ অন্যতরের ক্রিয়! অপেক্ষিত, কিন্তু বিভ্ুদ্ববে; 

মনোলিরূপণম্ ৩২৫ 



ক্রিয়া থাকে না। মৃূর্ভদ্রব্যই ক্রিয়া থাকে । জ্ঞানের অযৌগপদ্ই মনের 
বিভৃত্বের বাধক। আত্মাও মনে ক্রিয়াজন্য সংযোগ হয় না। অথচ ভ্ঞানের 
উৎপতির প্রতি আত্মমনঃসংযোগ অসমবার্পিকারণ হয়। এই আত্মমনঃ- 

সংযোগের উপপত্তির জন্য মনকে বিড় না বলিয়া অধু বল। হইয়াছে । মন 

যখন পুরীতৎনাড়ীব্যতিরিক্ত শরীরদেশে আত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন 
আত্মমনঃসংযোগ জ্ঞানসামান্যের প্রতি অসমবায়িকারণ হয় ॥ মন যখন 

পুরীততনাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন সুযৃপ্তি হয়, সেই সুযুপ্তিকালে আত্মার 
সহিত মনের সংযোগ হয় না বলিয়া কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইজন্য 

মন অগ্ু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । মন যখন পুরীতংনাড়ীতে প্রবেশ করে, 

তখন সুষুপ্তি হয়, এবং মন যখন পুরীততনাড়ী হইতে বহির্গত হয় তখন জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়, ইহার দ্বারা মনের অণৃত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৮৫ ॥ 

হহছানী: জামসাম' ললালিফঘঘিত্ত্রনান্_ আহ্বানৃকাত্হলি। হবিল ললজিসলাজ 

হহিনম্। ভরখাহ্ছি-ন্তদ্বভ্রাহাুক্তাহঃ শুল্ষবতান্ত: জল্যভাহ্বানূকাহ্তাত্ শাহ্যুমাহ্যাল্- 
ক্াহত্রত্ত্তিন্তনানন ননত: চ্ুততাত্রভিত্তিং । লন ভঃ্বাহিভাহবানৃজ্ঞাহাতামণি ক্চহাল্ত- 

হাতিতস্হিলি শ্াভঘমূ । ভাঘলাইকভ্বীন লাহোঅকলজাহী নুক্কাহন্ঞবআলযা ভিজ: | হত 

তদ্বাহ্থীনানঅললামি-ক্রাহ্তা-অযীবাসসযলযা লনবঃ ভিভ্িতীভুজ্যা। ল্গ ননভীভ্যুরি 
সলাজনান্থ__অযীযণন্ভাছিলি। হ্বালানাঁ-্মাস্ু-াভনাহীনালঘীবাদহানক্ন্কাভীন্ঘজিনাঁ- 
বীত্নত্রমনবিভরদ্ | লঙ্গ লাঈল্িযাআ অবধি লিমযন্তরন্লিক্ক্ম বনৃঘচল্মা ই্ঈনল্জিিত 

খ্বানম্তন্ঘাহাবী, যহ্তন্ষল্ঘাক্ছনইস্ীন লীম্ঘহাবরি লল্নন: । লল্ননী পিশ্ভুরি ন্থা্জ্ি- 

ঘান ন ঝজমন্রনীলি ল লিষ্তু: লন: | ল ন্ব লহানীনত্চ্তপরিহীনীহ্লীঘকনিভকলাইন টজ্- 

ক্বানপিভকত ছি লাভঘমূ। শ্রখাঘলি ন্ঞ্হাহীলানঘ্যন্ষগুঘনাঘটী: । ল নম্র হীর্ঘ- 

হাক্্ুকীঅহাজানী লালালনানমালাস্ব ভ্ুখনন্কবা লানল্িঘঅল্যপ্ানমিলি আহ্যমূ। 

মনভীওলিভাঘলাহ্ লাহিলিলানল্িযক্লল্মাহ্ লানাহবালীন্ঘ: | শম্ঘভহানঘমহাহি- 
শ্রহ যীঘণতসব্অজ্য সাল্নতজান্। ল ম্ব লনত: অস্কান্বনিক্ষা হাহািন্থান্তনঘীঘঘজিতিনি 

নাভ্যম্। লালানযন-অল্লাহযাহিজ্চি্ঘদি বাহতান্, ভামনান নিংহযনকবীলাহ্ুণক্ন 
নল: কক্ননাহিলি ভীম: ৬ 

ছলি হল্যণহাথাঁ জ্াহযাজ: ॥ 

গ্রন্থকার আটটি দ্রব্য নিরূপণ করিয়া সম্প্রতি নবম দ্রব্য মন নিরূপণ 

করিতেছেন-- “সাক্ষাৎকার” ইত্যাদি গ্রন্থ ছারা । সুখছূঃখাদির মানসপ্রত্যক্ষের 
করণ ইন্দ্রিয়ই মন নামে অভিহিত হয়, মনের এই লক্ষণের দ্বার মনেতে প্রমাণ 

৩২৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



প্রদপিত হইল । প্রমাণের পরিচয় বা আকার গ্রন্থকার বলিতেছেন-_*সুখ- 
মাক্ষাংকারঃ সকরণকঃ জন্যসাক্ষাংকারত্বাং চাক্ষুষসাক্ষাংকারবং" অর্থাং 
চাক্ষষপ্রত্যক্ষ যেমন জন্কপ্রত্যক্ষহেত সকয়ণক অর্থাং চন্ক্রাদি করণ বলিয়া 
পণ্য হয়, সেইরূপ সুখাদিপ্রত্ক্ষ জন্যপ্রতাক্ষ বলিয়া! মকরণক অর্থাং কোন 
করণজন্য হয় এই অনুমান প্রমাণদ্বার মনের করণত্বসিদ্ধি হয়। যদি বল 
প্রতাক্ষাত্মক জ্ঞান সকরপক বা করণজন্য বলিয়া স্বীকৃত হইলে নৃখদুংখাদির 
প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান সমূহের পৃথক্ পৃথক ভাবে করণের আবন্যক হওয়ায় মনের 

বহৃত্ব কল্পিত হউক্ অর্থাৎ মন্তকে বেদনা, পাদে বহিন্দাহজন্য জ্বালা, বক্ষে 
শৈত্য এইভাবে প্রতি আত্মাতে জ্ঞানসমূহের বা অনুভবসমূহের যোঁগপদ্য 
অনুসৃত হয়, মনের বন্থুত্ব ব্যতীত উক্ত জ্ঞানসমূহ সমৃৎপন্ন হইতে পারে না, 
অতএব মনের বহুত্ব কল্পিত হউক । এইরূপ আপত্তি করিতে পার না। 
লাঘববশতঃ পুর্বেবাক্ত অনুমান প্রমাণের দ্বারা জন্য সকল প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের 
করণত্বরূপে একটি মনের সিদ্ধি হয়, মনের বহুত্ব কল্পনে গৌরব দোষ হয়। 
ভাবকাধ্য অসমবায়িকারণজন্য হয় ইহাই নিয়ম । সৃখদংখাদির অসমবায়ি- 
কারণ আত্মমনঃসংযোগের আশ্রয়রূপেও মন সিদ্ধ হয়। “সুখাদিকং 

অসমবায়িকারণীভূতাত্মমনঃ সংষোগজন্যং ভাঁবকাধ্যত্বাং ঘটবং” ইত্যাকারক 
অনুমানের দ্বার! অসমবায়িকারণ আত্মমনঃসংযোগের সিদ্ধি হইলে আত্মমনঃ- 
সংযোগ নামক অসমবায়িকারণের আশ্রয় মনেরও সিদ্ধি হইল ইহ! বোধিত 
হয়। মনের অথুত্বে প্রমাণ দেখাইতেছেন_-“অযৌগপদ্যাৎ” ইত্যাদি গ্রন্থের 
দ্বার । মন অগুপরিমাণ বলিয়াই চাক্ষুষ রাসনাদি জ্ঞানসমূহের অযৌগপদ্য 
অর্থাং এককালে যুগপং উৎপতি হয় না ইহা অনুভব সিদ্ধ। যেখানে চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিকা, রসন! ও ত্বক এই সকল ইন্্রিয়ের সহিত উহাদের গ্রাহ্যবিষয়ের 
সম্নিকর্ষ একই সময়ে হইলেও যে ইন্ত্রিয়ের সহিত যাহার মনের সংযোগ হইবে, 

সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা তদ্গ্রান্য বিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর যে ইন্ট্রিয়ের 

সহিত যাহার মনের সংযোগ হয় না, সেই ইন্দ্রিয় দ্বার তদ্গ্রাহ্যব্ষয়ক জ্ঞান 

উৎপন্ন হয় না, তাহাই মন নামে অভিহিত হয়। যদি মন বিত্বু অর্থাৎ ব্যাপক 
বা পরমমহং পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়। স্বীকৃত হইলে এককালে মুগপং চক্ষুরাদি 
পাচটি ইঞ্জিয়ের সহিত মনের অসন্নিধান সম্ভব হইত না অর্থাং এককালে যুগপৎ 

চচ্ষরাদি ইজ্জিয় সমূহের সহিত মনের সন্নিধান হয় না বলিয়। মনঃ বিভব নহে। 
এবং জ্ঞানের অযৌগপদ্যই মনের বিত্বৃত্বে বাধক। এবং মন যদি বিভব পদার্থ 

মনোনিরূপণম্ ৩২৭ 



বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আত্মার সহিত ভাদৃশ মনের সংযোগ কদাপি 

হইবে না। যেহেতু আত্মা বিভু, মনও বিভব, উভয় বিভুপদার্থের সংযোগ 

হয় না, কারণ সংযোগ হইতে হইলে সংযুজ্যমান্ ছুইটি দ্রব্যের উভয়ে বা 
অন্যতরে ক্রিয়া অপেক্ষিত হয়। বিতুদ্বব্যে ক্রিয়া থাকে না। অতএব 
আত্মমনঃসংযোগের উপপত্তির জন্য মনঃ বিভ্ভু বলিয় স্বীকৃত হয় না। কিন্তু অগু 
বলিয়া কথিত হয়। বিত্বৃশবের অর্থ ব্যাপক বা পরমমহং পরিমাণবিশিষ্ট । 
আর সকল মূর্ত পদার্থেই সংযোগ থাকে । যদি বল ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের 
সন্বন্ধকালে অদ্ষট বিশেষরূপ-উদ্বোধকের বিলম্ববশতঃই অপর ইন্ডজ্রিয়জন্য 

জ্ঞানের বিলম্ব হয়। এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ দ্বৃষহেতু সত্বেও 

অদৃষ্টবিলম্ববশতঃ কাধ্যের বিলম্বত্ব স্বীকারে চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়সমূহেরও অকল্পনা- 
পত্তি। অদ্ৃষ্টবিশেষরূপ উদ্বোধকজ্ঞানের প্রতি কারপরূপে স্বীকৃত হইলে 

চক্ষুরাদি ইল্ড্িয়সমূহের জ্ঞানের প্রতি কারণত্বকল্পন] অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। 

যদি বল দীর্ঘশক্কূলী অর্থাং পিষউকবিশেষ ভক্ষণকালে অনেকবিষয়ে মনোযোগ- 
দানকারী সকলব্যক্তির কীভাবে একসময়ে অনেক ইন্ডরিয়দ্বার1 মুগপং অনেক 

জ্ঞান উৎপন্ন হয়ঃ এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু যেমন পদ্মের শত- 

পত্রভেদস্থলে পত্রগুলির ভেদবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্ষণগত বাবচ্ছেদ বা 

ব্যবধান থাকিলেও ঝটিতিকার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় যৌগপদ্যের জ্রমাত্মক বোধ 
উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মনের অভিলাঘববশতঃ ক্ষণিকের মধ্যে চাক্ষুষ, রাসন, 

স্পার্শন প্রভৃতি অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় অনেক বিষয়কজ্ঞান 

ক্রমিক হইলেও যৌগপদ্য বলয়! প্রতিভাত হয়। যদি বল যেস্থানে বা ষে 
সময়ে মন সঙ্কুচিত থাকে, সেই সময়ে চক্ষুরাদি ইন্জরিয় সমূহের সহিত মনের 
সম্বন্ধ স্থাপিত না হওয়ায় অনেক বিষয়ক জ্ঞান যুগপদ্ উৎপন্ন হয়না । কিন্তু 

একটি ইন্জ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগসম্বন্ধ থাকায় একটি মাত্র জ্ঞান উৎপন্ন 

তয়। আরে সময়ে মন বিকসিত থাকে, সেই সময়ে চক্ষরাঁদি নান 

ইঞ্জ্রিয়ের সহিত যুগপং মনের সংযোগ সন্বন্ধ স্বাপিত হওয়ায় জ্ঞানসমুহের 

যৌগপদ্যভাবে উংপতি হয়। এইরূপে অযৌগপদ্য ও যোগপদ্য এই উভয় 
প্রকারে জ্ঞানের উৎপতি পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ কথা বলিতে পার না। 

মনের ভ্রতগতি ধারণার অতীত । শরীরের মধ্যে এরূপ ভ্রতগতিবশতঃ প্রতীত 

হয় যে-_-যেন মন একই সঙ্গে-_যুগপত চক্ষুরাঁদি অনেক ইঞ্জিয়ের সহিত সংযুক্ত 

হইয়াছে । তাহার কলে উক্ত ইন্জ্িয়সমূহের হ্ব-্ব-গ্রাহাবিষয়ক-জ্ঞানসমূহ একই 

৩২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবজী 



ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে । কিন্তু বস্ততঃপক্ষে তাহ! হয় না । যন অতি ভ্রতগতিশীঙ্গ 

হইলেও চক্ষুরাদি ইঞ্িয়সমূহের সহিত মনের সংযোগ ক্রমশঃই হয় এবং এ 
ংযোগের ক্রমিকতায় সেই ভ্ঞাতা ব্যক্তির প্রবণতাই কারণ। ইঞ্রিয়গুলিয় 

সহিত ক্রমশঃ মনের সংযোগ হওয়ায় সমস্ত জ্ঞানও ক্রমশঃই উৎপন্ন হয়। 

ক্ষণবিলম্দে, অব্যবধানে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় এবং এ ক্ষণ প্রত্যক্ষ গোচর 

ল] হওয়ায় জ্ঞানসমহের উৎপতিতে যৌগপদ্য ভ্রম হুয়। মনের অতিদ্রত- 
গমনই এ ভ্রমের কারণ। একশত পল্মপত্র যদি তীক্ষ সূচ দ্বার] বিদ্ধ হয়, তখন 
মনে হয় যেন একই ক্ষণে যুগপৎ বিদ্ধ হইল । কিন্তু বস্ততঃ ব! বস্তস্থিতি অবধান 

করিলে বোধিত হয় যে একটির পরই একটি বিদ্ধ হইয়াছে । কিন্ত এই ক্রম 

আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না। অতএব জ্ঞান অযৌগপদ্যই হয়, 
জ্ঞানের যৌগপদ্যপ্রতভীতি ভ্রম বলিয়া স্বীকৃত হয় । বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__মনের 

অনেক অবস্পব ও তাহাদের বিনাশ প্রভৃতি গৌরব হয় বলিয়া লাঘববশতঃ মন 

নিরবয়ব ও অপুস্বরূপ বলিয়! স্বীকৃত ব! কক্সিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 

আত্মার মত মনও নিরবয়ব এবং নিত্যদ্রব্য। জ্ঞানের অযৌগপদ্যদ্বার! যেমন 

মনের অনৃত্ব সিদ্ধি হয়, সেইরূপ জ্ঞানের অযৌগপদ্যই মনের বিত্ৃত্বের বাধক । 

মনের পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে প্রদশিত হইল ॥ ৮৫ ॥ 

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে দ্রব্যপদার্থের সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল ॥ 

মনোনিরপণষ্ ৬২৯ 
২১ কে) 



অথ বুঘনিষনঅমূ। 

আঘ রল্যা্সিবা হয়া লিহৃজা লিজ্কিতা যুলা:। 
ক হয: অহাঁঘল্নী নবনঘহত্বনমূ ৫৭ 
রবী যুহ্র জল্ম্ব ঈমী মুজ'ঘুলা অদী । 
আকলাঘিকনাঁ মানলান্ম হাতবী ভুহাহসীগি ল ।।৩। 
হৰস্মুজ'মূঘা: অন লিল্ত্তি: অবিীভিলা:। 
অঁভ্যাহিম্ব বিলানাল্ব ভমমনা যুলী মল: 14৫11 

জমীশস্ নিলামাস্র অজ্যা ছিলাহিক্কাহণা | 
ভিঘুঘন্তভায: হন্ুবনিগলক্ষা্গিবা মুলা: 14২) 

বিশ্বনাথ দ্রব্যপদার্থ নিরূপণ করিয়। গুণপদার্থ নিরূপণ করিতেছেন-_ 

“অঞ্ ভ্রব্যাশ্রিত1” ইত্যাদি গ্রন্থ স্বারা। অথ-_-তাহার পর অর্থাং প্রথম পদার্থ 

দ্রব্য নিরূপণ করিয়] দ্বিতীয় পদার্থ দ্রব্যাশ্রিত গুপের লক্ষণ ও তাহার বিভাগাদি 

পরিচয়ের বিষয় বলিতেছেন । দ্রব্য শব্ধটি যেমন পারিভাষিক তেমনি গুণ 

শবটিও পারিভাষিক। বৈশেষিকসম্মতগুপণের সংখ্যা চব্বিশটি। যদিও 

বৈশেষিকসৃত্রে গুরুত্ব ও দ্রবত্বাদি সাতাট গুণের বিষয় কথিত হয় নাই, তথাপি 

এ সৃত্রগুলির মধ্যে নানা প্রসঙ্গে উক্ত সাতট গুণের কথা অভিহিত বা বধিত 
হইয়াছে। গুণসমূহ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া! থাকে বলিয়া গুণ পদার্থকে 
ড্রব্যাশ্রিত বলা হয়। কিন্তু সকল গুণ সকল দ্রব্যে থাকে না। যেমন 

পৃথিবীতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ থাকে, কিন্তু উক্ত রূপাদিগুণচতুষ্টয় আত্মাতে 
থাকে না। আত্মাতে জ্ঞান, মুখ, দুঃখ, ইচ্ছ!, দ্বেষ, প্রষত্র, ধর্ম, অধর্মা ও ভাবনা 
গুপ থাকে । কিন্তু পৃথিবীতে এ গুপসমূহ থাকে না। কোন্ গুণ কোন্ দ্রব্যে 

থাকে, সে কথ। সাধর্খ্য-বৈধর্খ্য প্রকরণে পূর্বের বলা হইয়াছে । যেমন গু 
পদার্থে গুণ ও ক্রিয়া! থাকে না, সেইরূপ গুণ ও কর্মে সামান্য, বিশেষ, সমবায় 
ও অভাব থাকে না, এই সকল গুণ ও কর্মকে যেমন নিগু“ণ ও নিজ্কির বলা 

হয়, সেইরূপ সামান্তাদি পদার্থও নিপুণ এবং লিক্ক্রিয় বলিয়! অভিহ্তি হয় । 

৩৯০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাখলী 



“গ্রব্যকর্মভিন্নতে সভি সামান্তবান্ গুণঃ” এইটি গুশের লক্ষণ 70৩90118000. 

যে পদার্থটি দ্রব্য ও কম্ম হইতে ভিন্ন হইয়া জাতিবিশিষ্ট হয়, সেই, পঙ্গার্থটি গুণ 

বলিয়া কথিত হয় । গুণ লক্ষণ এইভাবে কথিত হওয়ায় গুণের লক্ষণ .হুইতে 

দ্রব্য ও কর্ম পরিত্যক্ত হইল এবং “জাতিবিশিষ” এই কথা বলায় সামান্ত, 

বিশেষ, সমবায় ও অভাব পরিত্যক্ত হইল। উক্ত গুপলক্ষণে “দ্রব্যকর্মভিয্লত্বে 

সতি” এই সত্যন্তদনন নিবেশ করায় উক্ত লক্ষণটি ভেদাভেদ ঘটিত হওয়ায় 

গোৌরবদোষ হয়। লঘু লক্ষণ-__“গুণত্বজাতিমান্ গুণঃ” গুপত্বজাতিবিশিহ 
পদার্থই গুণ বলিয়া! অভিহিত হয়। গুণত্বজাতি সকল গুণে থাকে এবং গুণ 

ভিন্ন পদার্থে গুপত্বজাতি থাকে না । গুপনিষ্ঠাসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে 
গুধতজাতিসিদ্ধ হয় । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, ভ্রবত্ব, গুরুত্ব, স্লেহ 
ও বেগ এই গুণসমৃহ মৃর্তদ্রব্যে অর্থাং ক্ষিতি, জল, তেজ, বায় ও মনে 
থাকে বলিয়৷ এ গুণগুলি মৃর্ভগুণ বলিয়। অভিহিত হয় । ধর্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা, 
শব, বুদ্ধি, সৃখ, দূঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রত এই সকল গুণ অমূর্ত পদার্থে অর্থাং 

আত্মা ও আকাশে থাকে বলিয়৷ এ সকল গুণ অমূর্তগুণ বলিয়া অভিহিত বা 

কীণ্তিত হয়। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই সকল গুণ 
মূর্ত ও অমূর্ভ এই উভয়বিধ দ্রব্যে অর্থাং পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, 

কাল, দিক ও মনে থাকে বলিয়। উক্ত গুণসমূহ মূর্ত ও অমূর্ভ গুণ বলিয়া 
কথিত। সংধোগ, বিভাগ, দ্বিতাদিমংখ্যা ও দ্বিপৃথকৃতাদি গুণগুলি অনেক 

দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে । অর্থাৎ সংযোগ ও বিভাগ নয়টি দ্রব্যেই 

থাকে। ছিতাদিসংখ্যা উক্ত নয়টি দ্রব্যের মধ্যে প্রকরণানুসারে সেই সেই 
দুইটি দ্রব্যে থাকে । এবং ত্রিদ্ব ও চতুষ্বাদি-সংখ্যা প্রকরণানৃসারে সেই সেই 
ড্রবাত্রয় ও দ্রব্যচতুষ্টয়ে থাকে । এইভাবে সর্বত্র বুঝিতে হইবে। 

যেমন গুণের আশ্রয়ভূতপদার্থ দ্রব্য হয়, সেইরূপ গুণের আশ্রয় গুণও হয়। 

যেমন “একটি রূপ” এই কথা বলিলে রূপে একত্ব সংখা! আছে এইরূপ বোধিত 

হয়, স্বৃতরাং “গুণবত্বং দ্রব্যত্বং” এই লক্ষণের অভিব্যাপ্তি হয়। গুণে গুণ 
একার্থ সমবায় সম্বন্ধে খাকে। তথাপি গুণ বৃতিগুণ এইবপ স্বীকার করিলে 

অনবস্থাদোষ হয় এবং গুণবৃত্তিগুণ একথা স্বীকৃত হইলে আশ্রয়ত্বতগুপকে 

আশ্রিত গুণের সমবার়িকারণ বলিয়! স্বীকার করিতে হয় । জব্যই সমবাযি- 

কারণ বলিয়। গণ্য হয়, অন্য পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না। অতএব আশ্রয়তৃত 

গুপকে সমবাক্লিকারণ বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত গুণকে ভ্রব্য বলিয়। স্বীকার 

গুগনিরপণম্ ৩৩১ 



করিতে হয়। এই সকল আপত্তির জন্য গুণবৃত্ধিগুণ একথা স্বীকৃত হয় না। 

গুণ কেবল ভ্রব্যেই থাকে ॥ ৮৬৮৯ ॥ 

ত্য নিকত হুজান্ নিকদমলি-_অধন্বাহিনা । যুজত্ আনী ক্ষি নানদিলিদনূ, হম্য- 
জলামিল্ন ভানাল্যতলি ঘা চ্চাংতলা, ভ্াক্িস্িত্রলপিক্ডিল্লা, নিহষন্টিললঙ্ষাতলাযা 

ততচতাত। ন হি কবআাহিক অবলা লা রগ্গান্টহিষ্চা, ল্দুনালিবিক ইহান্ুজিআালূ। 
ভালবন্থত্তুনি হা ন্তুমল ক্ষিত্থিহ লাভবমূ, লইন যঅংত্রদিলি । নল্যা্গিলাহছলি। অহ্যদি 
মত্যাদিল ল ভহাগম্, কঃমবাতবিষ্মাতধী ক্ধাদি হজ্যবল-জ্যাণক্ষলালগ্ষ্টব্ক্ক- 

বলাসিক্জালিলতত্র লহ্খ:। অললিহ্থিতুগত্ন রত্যতত্রভ্যাণক্তনালক্উহ্ক লহুলা 

যুসানালিলি | আজ্যত্ কমর আা ল লজ্যতজ্যাদক্ষলানভষ্টহুবাঁ, বালা পজ্যকক্মাতীহ- 
আনামূ। লত্যত্তত্ ভাদাল্নংআাহিক জা ল জালিহিলি শ্রহ্ত্যুহাত: । লিযুআছলি। 

বহাদি লিবু'আতত জনাহাতনি লখাণি ঝাদাল্যহলি জজ্দাল্মতি ম্য অ্বলি লিঘু'ঘাতন 

শীঘ্ঘম্। আব্মাহীনাঁ ন বানান জজ্নতী ল কমদল্যিততম্, ল্য ল লি আত্ললিলি 
নস নালিজ্যামি:। দিচিঙ্ষযা হলি হনকনক্খননূ, লত্তু তহাঙমূ, যবনাহালিত্যাচঃ | 
স্বণদিলি । উন ছলি। রবীন ভিখিলিভ্খাঘন্ধীওত্বঘজহাজীত: | মূ্ীঘুা ছলি। অনন্ত ল 

অনথক্ত ছতখ: । ভঙ্থাতল্ত্ত লাহুল্মাল্যত্জমূ হ্নলক্স ওঘি ॥ আমূর্যাতুজা হলি । দূরবীন ল 

অল হর: | ভতলননামিলি। লৃআমূর্যুজা হত্মখ: ॥4হ-০০॥ অনক্কািলা হলি । 

ভঁথীবা-শ্িঘাব-ল্লিতআনীনি ল্রিন্বপীনি। লিক-নত্ুচ্তাহিক গ্সি-ন্বত্তহাহিনলীলি 

শ্রী্যমূ ॥৫ৎ॥ 
গ্রন্থকার দ্রব্যনিরপণ করিয়। গুণনিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন--“অথ” 

ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। যদি বল গুণ ও গুণত্ব এই দুইটিই সিদ্ধ বস্তু, কেবল গুণত্ব- 

জাতিবিষয়ে সংশয় আছে। সংশয়ের কারণ হইল মীমাংসকদের মধ্যে এক 

সম্প্রদায় বলেন--«গোৌঃ” এই পদের দ্বারা আকৃতি বোধিত হয়। গরুর 

অবয়বসংস্থানই আকৃতি বলিয়া! কথিত । আকৃতি দ্বারাই জানিতে পারা যায় 

যে এই প্রাণীটি গরু না অশ্ব । যেব্যক্তি গো ও অশ্থের আকৃতির ভেদ জানে 

না, সেই ব্যক্তি কখনই বুঝিতে বা! জানিতে পারিবে না যে-- এইটি গো না 
এইটি অশ্ব । গৌঃ এই শব শ্রবণ করিয্ন শ্রোতার অন্তরে গরুর আকৃতিই স্থতি- 
রূপে জাগরিত হয় । অতএব আকৃতিই “গোৌঃ” পদের অর্থ । তথাপি গোত্ব- 

জাতিকে গে! শবের অর্থ বলিয়া স্বীকার করিলে লাঘব হয় । গরুর আকৃতি- 

জ্ঞান প্রকারাস্তরেও উৎপন্ন হইতে পারে বজিয়! আকৃতিকে গো শবের অর্থ 

বলিবার প্রয়োজন নাই । 

৩৩২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



গ্রন্থকার গুপত্ব জাতি বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন--দ্রব্য ও কর্ম ভিন্ন 
হইয়! জাতিবিশিষ্ট যে পদার্থ, সেই পদার্থ বৃত্তি ষে কারণত। আছে, সেই 

কারণত1! কোন ধর্ম দ্বারা অবছিন্ন (7)66511011)50 বা [.$01060) বজিতে 

হইবে । যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন কারণতা স্বীকার করিলে কারণত। লক্ষণের অসম্ভব 
দোষ হয়। এবং কারপতার নিরবচ্ছিন্ত্ব স্বীকারে কার্যযত্বাবচ্ছিন্নের নিয়ত- 

কারণের অনিয়ম্যত্বাপত্তি। যথ' দ্রব্যারস্ত কার্য্ের অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণে 

দ্রব্যাধিকরণে বর্তমান অভাবীক়্. প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদ কধর্মবিশিষ্টরূপ 

কারণের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন । কারণের লক্ষণটি এইভাবে না বলিয়া! 

দ্রব্যাধিকরণে বর্ভমান অভাবের অপ্রতিযোগ্ী পদার্থ ই কার্যে প্রতি কারণরূপে 

স্বীকৃত হইলে ঘটসামান্ধের প্রতি দণ্ডসামান্য কারণ ইত্যাদিস্থলে ঘটারস্ধের 

অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে ঘটাধিকরণে বর্তমান অভাবপদদ্বারা কোন একটি বিশেষ 

ঘটাধিকরণে বর্তমান কোন একটি বিশেষ দণ্ডাভাব গৃহীত হয়, অপর সকল দণ্ড 

উক্ত অভাবের প্রতিযোগী হয় । এইভাবে চালুনীন্তায়ে সকল দণ্ডই ঘটাধিকরণে 

বর্তমান অভাবের প্রতিযোগী হয় ; কিন্ত অপ্রতিযোগী ন৷ হওয়ায় ঘটের প্রতি 

দণ্ডের কারণত্বানুপপত্তিরপ অসম্ভব দোষ হয়। এইজন্য কারণের লক্ষণে 

“অপ্রতিযোগী” এই অংশ নিবেশ না করিয়। তাদৃশ প্রতিযোশিতার অনবচ্ছেদক 

ধর্মবত্বরূপে কারণের লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে । এখানে দণ্ডত্ব হইল 

ঘটনিষ্ঠকার্যতানিরূপিত দণ্ডনিষ্ঠকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম । এইভাবে সর্ববঞ্জই 

কারণত1 কোন একটি ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় । নিরবচ্ছিন্নকারপত্বস্বীকারে 

কারণতা লক্ষণের অসম্ভব দোষ হয় । অন্যুনানতিরিক্তদেশবৃততি ধর্ম অবচ্ছেদক 

বলিয়! পরিগণিত হয় । রূপত্বাদি রূপাদিবৃতিত্বরূপে ন্যুনদেশবৃত্তি করে বলিয়া 
গুণনিষ্ঠকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম হয় না। এবং সত্বাও গুণনিষ্ঠকারণতার 

অবঙ্ছেদকরূপে গণ্য হয় না, যেহেতু সত দ্রব্য-কম্মবৃতিত্বরূপে অধিকদেশে 

বর্তমান করে বা থাকে । অতএব চবিবিশটি গুণে অনুগত বর্তমান কোন একটি 
ধর্ম গুণনিষ্ঠকারপতার অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয়, অনুগত তাদৃশ ধর্মই হইল 
গুণত্ব। দ্রব্যাশ্রিত। ইতি । যদিও যে পদার্থটি ভরবে) থাকে, তাহাকে গুণপদার্থ 

বলা হয় না । কারণ কর্ম এবং জাতি ও দ্রব্যে থাকে বলিয়া উক্ত গুণ লক্ষণের 

কর্ম ও জাতিতে অভিব্যাপ্তি হয় । তথাপি দ্রব্যত্বের ব্যাপকতাবচ্ছেদক অর্থাং 

দ্রব্দ্ব সমানাধিকরণীতৃতাত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সভা 
ভিন্নগুণত্বজাতি, ভাদবশজাতিমত্ত্র বা গুণত্ববস্বই ভ্রব্যাশ্রিতত্বশবের পারিভাষিক 

গুণনিরূপণম্ ৩৩৩ 



অর্থ বিষস্ষিত। দ্রব্ত্বের ব্যাপকভাবচ্ছেদক ধর্ম হইল গুপত্ব, গুপত্ববত্তধ সকল 
গুণে থাকে বলিয়া! গুণলক্ষণের সঙ্গতি হইল । এখানে গুপস্ব সমবায় স্বন্ধে 
প্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্মরূপে গৃহীত হইবে । যদি সকল ভ্রব্যত্বাধিকরণে 
সমবায়সন্বদ্ধে দ্রব্য থাকিত, ভাহা হইলে দ্রব্য, দ্রব্যত্ববাণাপক হইত এবং তাদৃশ- 

ব্যাপকতাবচ্ছেদক ভ্রব্যত্থ হইতে পারিত। কিন্তু দ্রব্যতাধিকরণে আকাশ, কাল, 
আত্মা ও দিকে সমবায় সম্বন্ধে কোন দ্রব্য থাকে না বলিয়। ভ্রব্য যেমন দ্রব্যতের 

ব্যাপক হয় না, সেইরূপ দ্রব্যত্বও ভ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদকধর্্ম হয় না, যেছেতু 
ভ্রব্ত্বাধিকরণে আকাশাদিতে সমবায়েন দ্রব্য নাস্তি। কর্ম নাস্তি 

ইত্যাকারক অভাবীর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্রব্ত্ব ও করত হয়, 

অনবচ্ছেদক হয় না। এই নিমিত বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_দ্রব্যত্ব ও কর্মত্ব 

দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম হয় না, যেহেতু গগন, কাল, দিক্ ও আত্মাতে 
সমবার়সন্বদ্ধে কোন দ্রব্য এবং কোন কন থাকে না। স্ব স্ব-এর ব্যাপক হয় 

এই নিয়মানৃসারে দ্রব্যত্বের ব্যাপক দ্রব্যত্ব হয়, সৃতরাং দ্রব্যত্ব ব্যাপকতাবচ্ছেদক 

হইল ভ্রব্যত্বত্ব, এবং সামান্য দ্রব্যত্বের ব্যাপক বলিয়। ভ্রব্যত্বব্পকতাবচ্ছেদক 

সামান্তত্বাদি । কিন্তু দ্রব্যত্বত্ব ও সামাগ্যত্বাদি জাতি নহে বলিয়! তাদ্বশজাতিমন্ত্ব 

পদের হবার! দ্রব্যত্ব ও সামান্যাদি গৃহীত হইল ন1। সুতরাং ভ্রব্যত্বে ও সামান্যা- 
দিতে উক্ত পারিভাষিকগুণলক্ষণের অভিব্যাপ্তি হইল না। নিগু“ণা ইতি। 

যদিও গুণশৃন্তত্ব কর্ম, সামাম্ত, সমবায়, বিশেষ ও অভাবে থাকে । তথাপি 
সামান্যবিশিষ্ট হইয়। কর্মভিন্ন যে গুণশূন্য তাদৃশ গুণশৃন্যত্বই নিগুপত্বপদের 
বিবক্ষিত অর্থ । সামান্ব, সমবায়, বিশেষ ও অভাব সামান্তবিশিষ্ট নহে, এবং 

কর্শে কর্ম ভিন্নত্ব থাকে ন এবং দ্রব্যে গুণশূশ্যত্ব থাকে না। স্বৃতরাং দ্রব্যে ও 
কম প্রভৃতিতে উক্ত পারিভাষিক নিগুণরূপ গুণলক্ষণের অভিব্যাপ্তি হইল ন|। 

“নিক্ক্িয়াগুপাঃ” এখানে নিক্ক্রিয় পদটি গুণের স্বরূপবাচক, লক্ষণের ঘটক নহে। 

নিক্ষিয় অর্থাৎ ক্রিয়াশূন্ত। ক্রিয়াশৃহ্বত্বই গুণ এইরূপ গুণলক্ষণ স্বীকৃত হইলে 

আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হয়। বেগইতি । বেগ শবের 

দ্বারা স্থিতিন্থাপক-সংস্কারও উপলক্ষণ করিতে হইবে। মূর্ভগুপাইতি। মূর্ত 
শবের অর্থ অপকৃষ্টপরিমাণবিশিষ্ট । অপকৃষ্ট শবের অর্থ ক্ষুপ্র। রূপ, রস, 
গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, প্লেহ ও বেগ অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক সংস্কার এই 

গুণসমৃ মৃর্তপদার্থে-_ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এইসকল মূর্ড দ্রব্যে থাকে 

বলিয়া ইহাদিগকে মৃর্তভগুণ বলে। এই মূর্তগুণসমূহ, জাকাশ, কাজ) দিক ও 

৩৩৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙী 



আত্মা এই অমৃর্ন্তব্যে থাকে না। সুতরাং যে গুণগুলি অসূর্ঠ ভ্রব্যে থাকে না 
সেইসকল গুণ সৃর্ভগুণ বলিয়া! কথিত এবং যেসকল গুণ মৃর্তজ্রব্যে থাক মা সেই 
সকল গুণ অনূর্ত গুণ বলিয়া! অভিহিত হয় । উভয়েবামিতি। সংখ্যা, পরিষাণ, 
পৃথকৃত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণসমূহ মৃর্ভ ও অমূর্ভ উভয়বিধ ভ্রব্যেই 
থাকে ৪৮৬-৮৮৪॥ অনেকাশ্রিত। ইতি । সংযোগ, বিভাগ, দ্বিত্বাদি সংখ্যা এই 

গুপসমূহ দুইটি ভ্রব্যে থাকে । ত্রিত্ব তিনটি পদার্থে এবং চতুষ্াদি চার প্রভৃতি 

পদার্থে থাকে 1৮৯৪ 

আন: হীনা যুা: অব মলা হ্বকসুলন: | 
জুদাবিমত্ক অহালিতা: জী জাবিভতিঙ্গীরন: |২০।। 
অর্-মানলা-হাজ্বা জলী লহীঘিক্কামুজা: | 

অকসাবিহবত্বাল্লী ব্লনীস্আজিভিকতঘা |1২$॥| 
মুহ-ব্ী জামাল্মযুগা হরি সন্ধীতিলা:। 
অভাহিত্যত্কলাল্তী নত হন ২২0 
হে ন্ত্্ীন্দিস-মান্আা ; অথ অজাল্ত-হাজহঙ্কা: | 
নাম 'ঈল্দিঘ-যানা ; মুহলাতছ-মানলা: |২২1॥ 
অবীল্রিযা, নিমুলাল্ত্ ই ভুলহীমিক্ামুখা: | 
অঙ্কাহজা-মুলীব্ঘল্লা হন্তু অহিক্দীভিবা: |২৬॥ 
অঘান্ধআহ্তু হহাল্তা ব্ললভ্ৰস্্ অঘালিলমূ। 

িই-বন-যুষক্ধ-ঘুঘনূতন-বত্মালনলু ||ই৭। 

ভ্যিলিতআঘন্ধ হুছনী তযু: ক্ষাংআ-ুঘীনুন্বাঃ | 
অষীমাম্ব বিনানাস্র ঈমহবী নু কল্ীআ: 11২৭ 

অবশিষ্ট গুণসমূহ অর্থাং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, একত্ব, পরিমাণ, এক পৃথকৃত্ব 

অর্থাৎ এই বস্তটি এ বস্ত হইতে পৃথক এতাদৃশ বৃদ্ধিবিষয়ত্ব, পরত্ব, অপরত্থ, খুদ্দি, 

সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, প্রযত়, গুরুত্ব, ড্রবন্ব, প্লেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শব এই গুণগুলি 

এক একাট পদার্থে বা ব্রব্যব্যক্িতে থাকে । বুদ্ধি, সৃখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ছেষ, য়, 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, সাংসিদ্ধিক-_হতাবজাত দ্রবন্ব, অনুষ্ট, ভাবনা ও 

শব এই সকল গুণ বিশেষ অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদক--অপরের তেদবোঁধক গুণ বলিয়া 
অভিহিত। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথথকৃত্ব। মংযোগ, বিভাগ, পরত, আপরত্ব, 

গুণনিয়াপণন ৩৩৫ 



নৈমিদ্তিক-কারণজন্ত ড্রবন্ধ গুরুত্ব ও বেগ এই গুপসমূহ দ্রব্যের সামান্ত-- 
সাধারণ গুণ বলিয়া! কথিত । সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 

পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবন্ব ও স্লেহ এই সকল গুণ চচ্ষ ও ত্বকৃ এই ছুই ইন্জ্রিয়ের 

প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শক এই পাচটি গুণ এক একটি 

চক্ষুরাদি বহিরিজিয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় বলিয়। গণ্য । গুরুত্ব, অদৃষ্ট ও 
ভাবনাখাসংক্কার এই তিনটি গুণ অতীন্রিয় অর্থাং চক্ষরাদি বাহোেজ্িয়ের 

প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় নহে। বৃদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছ1, দেষ, প্রযত, ধর্ম, অধর, 

ভাবনাখ্যসংস্কার ও শব" ইহার] বিভপদার্থ-_আত্মা ও আকাশের বিশেষগ্ুণ 
বলিয়া অভিহিত। বিভ্ুপদার্থ আত্মা ও আকাশের উক্ত বিশেষগুপসমূহ 

কারণগত গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয়া এ গুণগুলি অকারণগুণো ৎপন্ন 

বলিয়! কীন্তিত বা কথিত হয়। যেহেতু আত্মা ও আকাশ নিত্যপদার্থ বলিয়া 
কোন বস্ত আত্মা ও আকাশের কারণ হইতে পারে না। অতএব আকাশবৃতি 

শব ও আত্মবৃতি বুদ্ধি প্রভাতি বিশেষগুপসমূহ স্বাশ্রয়-সমবায়ি-কারণে-সমবেত 

গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না। আর যে সকল গুণ কার্যেরসমবারিকারণগত গুণ 

হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সকল গুণ কারণগুপণোতপন্ন বা কারণগতগুণজন্য বলিয়। 

কথিত হ্য়। যেমন অপাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবস্ব, স্নেহ, বেগ, গুরুত্ব, 

একপৃথকৃত্ব, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার এই গুপসমূহ স্বাশ্রয় সমবাপ্লিকারণে 

সযবেতগুণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহার! কারণ-গুণোতপন্ন বা কারণগত- 

গুণজন্য বলিয়া কথিত। সংযোগ, বিভাগ ও বেগ এই তিনটি গুণ কিন্তু ক্রিয়া 

হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া! ইহার] কর্মজন্য গুণ বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ৯০-৯৬ ॥ 
আল: হীম্বা্থি। কথংনবাল্নত্যহাক্িব-ঘবিদাখকদৃখজ্ছল ঘহততাঘহতন-হুততি-সু- 

তু উিন্সভা-জ ঘ-সবল যুতত্ম-রনতত-হলিছ-অংজ্ষাহাহ্ত ছাত্হা হতর্থ: | জু্রধাহীলি। জুত্ি- 

ভ-হজ্ভা-হঅসবলা হত: | হ্যহাল্লাহলি । কণ-হঘ-বাল্ন-হদহা হতখ: । 

্বী প্জ। অহীমিজ্ঞা ছলি। বিহীমাহে বহীমিক্ঞা:) ভা তক, লিহীষ্হুজা ছত্যধ: | 
ভন্যাহ্িহিলি অরযা-ঘহিদাজ-দৃখক্তজশ্রথীবা-জিনাবা-ঘহতাঘবলার্নীত্যর্থ: | 
ক্ীন্িবলি | শ্বস্নাত্তদ্মাগঘি সঙ্জবীম্ঘতনান্। ভাস্ীলি। কদাহ্থীনা দ্দস্যাহি- 
গান্ভাান। বিমূলামিলি । হৃতি-ভুত্-তহীভ্ভা-ত অ-সঘল-নজ্নাঘিম্এ-মাজলা-হাক্ছা 

হযখ:॥ লন্জাহতীলি । জ্ঞাঅঘুগল ক্ার্থ ই যুজা ভল্যাধাক্তী উ ছ্ধাঅযুজ-দুত্রন্জা 
জঘাহুবী অঙ্যল্তী। হ্বগাহ্যভত্ত ন লাঙহা:) আত্দাই: জাহলানাদানু ৮২০-২৮ 

ভঘাক্চআলিনিলি । ঘাক্ষজ-কমারীনা ভ্যাস-ুজশ্দুজন্তজানাবাহ অদ্বাকআা 

৩৩৬ ভাষাপরিচ্ছদ ও কারিকাবলী 



হত্যুকম্। ভ্রখ্ানিধম্. অঘান্চজম্ । ভধীষ্চতরদদি শ্ী্ঘমূ। ভীঁঘীধাহনীলি | ভ্্- 
অন্যতম ঘি ন ভ্রাথচল্' ? ঘন্যাবানলিজ্যানী:, ভ্রথীবজ-্ভঁঘীনীওত্যানিহন্ব, ল্রথাণি 
ক্ষমা অন্যস্থতিযযিঘববভ্মামআালিনংর আীচঘম্। ঘ্রলব্যঙ্গা দিভজানূ ॥৭৭-ৎ॥ 

অতশেষা ইতি। অনেকাশ্রিত গুণ হইতে অবশিষ্ট সকল গুণ অর্থাং রূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, একত্ব, পরিমাণ, একপৃথক্ত্ব--এই বস্তটি এ বস্ত হইতে পৃথক 
এতাদৃশ জ্ঞান বিষয়ত্ব, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সৃখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ছেষ, প্রযত, গুরুত্ব, 
দ্রবত্ব, স্লেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শব এই সকল গুণ এক একটি দ্রব্যে থাকে। 
বুদ্ধাদি। বুদ্ধি, স্বখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ছেষ, প্রফত্ক এবং স্পর্মাস্ত অর্থাং রূপ, রস, 
গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, দ্রব্য_দ্রবত্ব, অদৃষ্ট, ভাবনা ও শব্দ ইহ্।রা বিশেষগুণ অর্থা 
বিশেষ-ব্যবচ্ছেদক অর্থাৎ অপরের ভেদবোধক গুণ বলিয়া! কথিত । বিশেষই 

হইতেছে বৈশেষিক। স্বার্থে ঠক্ প্রত্যয় হইয়াছে । যে গুণসমৃহ ্বাশ্রয়ভৃত 

পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেয় সেই সকল গুণ বৈশেষিক 
গুণ নামে অভিহিত হয়। সংখ্যাদি ইতি। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, 

বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব ও স্নেহ এই নয়টি গুণ চক্ষুঃ ও তুক্ এই দুইটি 

বহিরিন্দ্রিয়ের প্রতাক্ষ যোগ্য বিষয় বলিয়। প্রত্যক্ষ হয়। বিত্বৃদিগের ইতি। 
বৃদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্র, ধর্ম, অধর্ম্ম, ভাবনাখ্যসংস্কার ও শক এই 

সকল গুণ বিত্বুপদার্থ- আত্মা ও আকাশের বিশেষগুণ। এই বিশেষগুণগুলি 

কারণগত গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয়া ইহাদিগকে অকারণগুণোৎপন্ন বা 

অকারণগুণজন্য বলে। যেহেতু কোন পদার্থ আত্মা ও আকাশ এই বিভ্বু- 
পদার্থের কারণ হয় ন৷ বলিয়। বুদ্ধি প্রভৃতি গুণসমৃহ স্বাশ্রয়সমবার়িকারণে 

সমবেত গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না। এইজন্য বিত্বুপদার্থ আকাশ ও আত্মার 
উক্ত গুণদমৃহ অকারণগুণোতপন্ন বলিয়! কীত্তিত হয় । যে সকল গুণ কারণগত 
গুণ হইতে উৎপন্ন হয় অর্থাং স্বাশ্রয়সমবাক্িকারণে সমবেত গুণ হইতে 

কাধ্যত্বৃত বস্ততে উৎপন্ন হয় সেই গুপসমূহ কারণগুপোৎপন্ন বলিয়! অভিহিত 

হয়। যেমন অপাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবত্ব, স্লেহ, বেগ, গুরুত্ব, এক- 

পৃথকৃত্ব, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপকসংস্কার এই সকল গুণ স্বাশ্রয় সমবায়িকারণে 
সমবেত গুণ হইতে কার্যে উৎপন্ন হয় বলিয়! উহার] কারণগুণপূর্ববক বা 

কারণগতগুণোতপন্ন বা কারণগতগুণজন্ত বলিয়। অভিহিত হয় । এই রূপাদি 

কারণগুণোংপন্ন গুণের বিষয় পরে কথিত হইবে । বুদ্ধি প্রভৃতি বিত্বুবৃতি উক্ত 
গুপসমূহ কারণগুপপূর্ববক অর্থাং কারপগতগুপজন্ত নহে, যেহেতু বিত্ব 

গুপনিরূপণম্ ৩৩৭ 

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ৩৭-২২ 



আত্মা ও আকাশের কোন পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না৷ ॥ ৯০-৯৪ ॥ 

অপাকজান্ত ইতি। পাকজজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবত্ব, স্লেছ, বেগ, 

গুরুত্ব, একপৃথকৃত্,। পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপকসংস্কার এই পাকজগুণসমূহ 
স্বাশ্রপ-সমবারিকারণে সমবেত গুণ হইতে কার্য্যে উৎপন্ন হয় না! বলিয়। কারণ- 

গুণপূর্ববক অর্থাৎ কারণগতগুণোপন্ন বা কারণগুপজন্য বলিয়া কথিত হাড়, 

কিন্ত উহার অকারণগুণোতপন্নগুণরূপে কথিত হয় না, এই নিমিত্ত অর্থাং 

কারণগতগুণোতপন্ন-গুপের ব্যবচ্ছেদের জন্য “অপাকজ” এই বিশেষণ কথিত 

হইয়াছে । যেহেতু অপাকজগুণ কারণগতগুণজন্ হয়, আর পাকজগুণ অকারণ- 

গুণজন্য হয় ইহাই উহাদের পার্থক্য বা বৈলক্ষণ্য বা ভেদ। দ্রবত্ব তথাবিধ 

অর্থাৎ অপাকজ--স্বাভাবিক বা সাংসিদ্ধিক বলিয়। গণ্য । একত্বসংখ্যাও 

কারণগতগুণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়! কারণগুণপূর্ববক বা কারণগুণজন্ত বলিয়। 
কীর্তিত হয় । 

ংযোগশ্চেতি । কার্য/মাত্রের প্রতি ক্রিয়! হেতু হয় বপিয়৷ কর্মজন্যত্ব যদিও 

সাধর্ম্য বলিয়া! পরিগণিত নহে, যেহেতু ঘটাদি কর্মজন্য বঙ্গিয়া ঘটাদিতে 

অতিব্যাপ্তি হয় এবং সংযোগজন্য সংযোগে কর্মজন্যত্বের অভাব থাকায় 

সংযোগজসংযোগে অব্যাপ্তি হয়। তথাপি কর্মজন্যবৃত্তি-গুণত্বব্যাপযজাতিমত্বই 

কর্মজন্যত্ব শবের পারিভাষিক অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে। কর্মজন্যতু শব্দের 
এভাদ্বশ পারিভাষিক অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায় ঘটাদি কর্মজন্য হইলেও কর্মমীজন্- 

ঘটাদিবৃতি পাদি-গুণনিষ্ঠ-গুণত্বের ব্যাপ্যজাতি রূপত্ব রসত্বা দি, তাদশরসত্বাি- 

জাতিমত্ব ঘটাদিতে থাকে ন! বলিয়৷ ঘটাদিতে উক্ত অতিব্যাপ্তি হইল না। 

এবং সংযোগজন্য সংযোগে কর্মজম্বত্ব না থাকিলেও কর্মজন্যবৃত্তি-গুণত্বব্যাপ্য- 

জাতিসংযোগত্ব উক্ত সংযোগে বর্তমান থাকায় অব্যাপ্তি হইল ন1। এইভাবে 
অন্বস্থলেও বুঝিতে হইবে ॥ ৯৫-৯৬ ॥ 

হহান্বি-ঘহিলাত-ঘুখনূতঅ-হাত্ক | 
সঈহবমনাহিতবলঘ নহীমি্ট মুলা ॥২| 
জাহলল: হসামিলিঅক্জনৃজ্ম-যহা-মুহতযী: | 
নবা্সবন্ নং জনীবাহিন্ুদ লা ॥1২৫। 
ভিন ক্কাতঘাত্ৰ হাহ সাইহিক্ী অনিক । 
অহামিকী নিষুঘুঘ: জমীযাহিনর ঘা ২8) 

৩৩৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরিমাণ, একত্ব, পৃথকৃত্ব, স্নেহ ও শব এই সকল গুণ 

অদমবায়িকারণ। বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছ!, ছেষ, প্রযত্র, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনাথ্য 
সংস্কার এই আত্মার বিশেষ গুণসমূহ নিমিত্তকারণ । উফ্ঃস্পর্শ, গুরুত্ব, বেগ, 

দ্রবত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণগুপি অসমবায়িকারণ ও নিম্তিকারণ । জ্ঞান, 

সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রষত অদৃষ্ট-_ধর্ম, অধর, ভাবনাখাসংস্কার এই বিজ 

আত্মার বিশেষ গুণ সকল আর বিড আকাশের বিশেষগুণ শব এবং সংযোগ ও 
বিভাগ এই সমস্ত গুণ প্রাদেশিক অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়৷ পরিগণিত 

হয় ॥ ৯৭-৯৯ ॥ 

ঘহাদিবিলি ( ভদহাঁ$সান্তুস্সীলান্কা: )। চৃক্তঘৃতক্ততযল ₹তসবঘযয সকবক্ক- 

নল্লযাকতত ঘৃখক্ততত্তব সাষ্ঠান্। হৃখক্লনইন শ্্দৃখক্ত্ নিঅহিলম্। অনহৃবলম্বাতি- 
হন্রমিলি। ঘত্াহি-কনহত্ববাল্ঘ্রজ্ঘহা: কথাভাহি-ফনহ্ঘ-বাল্ঘ-হণহাঁঞ্যী মতহ্লি। হত 

ল্মনাঙ্ঞাবি-নহিলাতাহীলা ঘহাভি-নহ্লাগাল্মঅলত্রাঘিক্কাহঘাতত্রম্) হাভহ্হগানি লিলীয- 

হাজ্সলি। ঘন ভিখলিভগ্রানবীকঘৃখক্ডনযীহঘি হ্ঘনূ। দিমিভতলিলি। জুভুঘা- 

হীনালিন্ভাহিনিদিঅবাহিলি নান: | ল্িঘনলি। অজলতাতিকাহ্তাংলিলিীক্কাহথা- 

তত্ত্ব তবখ: । লখাছি ভচ্ঞাতহাঁ ভজ্যাত্আভযানআাধিক্কাহ্তানূ, নান্রজনিলিছল্। 

যত যুজন-ঘলনঘীহঘলনাধিক্জাআলমিঘাবী লিলিভীন্। বনী লবাজঘন্হ্যীহ্ঘনলার্থী, 
অমিঘান লিমিতমু। লনতত্রপ্শতহ্যল্ব্নযীহবললাঘি, অন্সই্লিলিভীদু। লিহীভ্ঘ- 

ভঘীঘ: হাভইলিলিলনূ, লহ্যক্ষাহান্যীবীওলনার্থী | অহাহ্লন্রযনিলাবাঃ হাভই 

লিলিভল্, শহা্ভাকাহাবিবাধীওবলনাঘীলি । মা ইহাল্ঠীওত্যাচযন্ুতি: ॥ৎ৩-২ৎ॥। 
স্পর্শান্ত ইতি। স্পর্শ শবের দ্বারা এখানে অনুষ্ণস্পর্শ গৃহীত হইবে । 

“একপৃথকৃত্ব” এখানে “তব” প্রত্যয়ের প্রত্যেকের- এক ও পৃথক্ এই দুইটি 

গ্রকৃতিরই সহিত অন্বয় হওয়ায় একত্ ও পৃথকৃত্ব এইভাবে গৃহীত হইবে । আর 

পৃথকৃত্ব পদের দ্বারা একপুথকৃত্ব-এই বস্তুটি এ বস্তু হইতে পৃথক্ এতাদ্বশ 

জ্ঞানের বিষয়ত্ব, এতাদৃশ অর্থ এখানে বিবক্ষিত বা বোধিত হইবে । 

ভবেদসমবারিত্ব ইতি । ঘটাদি-বৃত্তি রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, কপালাদিবৃতি রূপ, 

রস, গন্ধ ও স্পর্শ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়! ঘটাদিবৃতি রূপাদির প্রতি 

কপালাদিবৃতি রূপাদির অসমবায়্িকারণতা আছে। এইভাবে ঘটাদিবৃত্তি 

পরিমাপাদির প্রতি কপালাদিবৃত্তি পরিমাণাদির দ্বিতীয় অসমবায়িকারণতা 

আছে। 

কারণতার বিষয়টি সম্যক্রূপে অবগতনিমিত বা কারণতার বিষয়টি সহজ- 

গুপনিরূপণম্ ৩৩৯ 



বোধগম্য করিবার জন্য প্রথমে দৃষ্টাত্তবিষয়টি উপস্থাপিত করিতেছেন । 

বিভাজক ধর্মঘার! পৃথিব্যাদি দ্রব্কে নবধা বিভাগ কর] হইয়াছে । দ্রব্য 

হইল বিভাজ্য, দ্রব্যত্ব হইল বিভাজ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম । যে ধর্ম বিভাজ্যতাব- 

চ্ছেদকধর্মের সাক্ষাংব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ তাহাকেই দ্রব্যের বিভাজক ধর্ম 

বলে। যথ। পৃথিবীত্ব জলত্ব প্রভৃতি । কারণ পৃথিবীত্াদি দ্রব্য বিভাজ্যতাব- 

চ্ছেদক দ্রব্যত্বের সাক্ষাং ব্যাপ্য হুইয়। পৃথিবীত্ব ও জলত্বাদি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম 

হইয়াছে । ঘটত্বাদি দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য হইলেও সাক্ষাং ব্যাপ্য নহে, যেহেতু 

পৃথিবীত্বাদি ঘটত্াদির ব্যাপক ধর্ম বলিয়া! পৃথিবীত্বাদিই দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ 

ব্যাপ্য ধর্ন বলিয়া! গণ্য । এই নিয়মানুসারেই সর্বত্র সকল পদার্থের বিভাগ 

করিতে হইবে। 

প্রকৃত বা প্রস্তুত বিষয়স্থলেও বিভাজক ধন্ম দ্বারা কারণভার ত্রিধা- 

বিভাগ গ্রদপলিত হইয়াছে । বিভাজ্য হইল কারণতা, আর বিভাজ্যতাবচ্ছেদক 

ধর্ম হইল কারণতাত্ব। যে ধর্ম বিভাজ্যতাবচ্ছেদক কারণতাত্বের সাক্ষাদ্ 

ব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ, সেই ধর্ম কারণতার বিভাজক ধর্ম বলিয়া কথিত। 

এখানে তাদ্রশ বিভাজক ধর্ম হইল সমবায়িকারণতাত্ব, অসমবারিকারণতাত্ব 

ও নিমিত্কারণতাত্ব। কারণত] তিন প্রকার বলিয়া! কারণ তিন 

প্রকার রূপে ব্যবহৃত হয় ॥ “যংসমবেতং কাধ্যমুংপন্ভতে তৎসমবায়িকারণম্” 

এই বাক্যটি সমবায়িকারণের লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে। যে 

দ্রব্যে সমবায়সন্বন্ধে কার্য উৎপন্ন হয়, সেই কাধ্যাধিকরণীভূত ত্রব্যে 

যে নিয়মিতভাবে থাকিবে, সেই দ্রব্ই সমবারিকারণ বলিয়া অভিহিত 

হয়। কাধ্যাধিকরণে যে সম্বন্ধে দ্রব্য নিয়মিতভাবে থাকিলে কারণ 

হয় সেই কারণভাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । সমবাক়্িকারণস্থলে 

কারণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ তাদাত্স্য বা অভেদ হয়। সমবায়সন্থন্ধে কার্য্যাধিকরণে 

তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধে নিয়মিত ভাবে যে থাকে তাহাকেই সমবাক়্িকারণ 

বলে। ইহাই সমবায়িকারণ লক্ষণের নির্গলিতারথ। তস্ত পটের সমবায়ি- 

কারণ এবং পট পটবৃতি-রূপাদিগুণের প্রতি সমবায়িকারণ। কাধ্যত্বৃত পট 
হইল অবয়বী, তস্ত হইল অবয়ব । অবয়বের সহিত অবয়বীর সন্বন্ধ হইল 
সমবায় । সমবায় সম্বন্ধে কাধ্যভূত পটের বা পটরূপকাধ্যের অধিকরণে 
তস্ততে অভেদ বা তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে তন্ত থাকে বলিয়া 
তন্ত পটের সমবায়িকারণ হয় ॥ পটবৃত্তি রপাদিগুণের সহিত পটের সম্বন্ধ হইল 

৩৪০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সমবায়, যেহেতৃ 'গুণগুণিনোঃ সম্বন্ধঃ সমবায় । সমবায়সম্বদ্ধে পটবৃতিরূপাদি- 
গুণকাধ্যের অধিকরণে পটে তাদাত্ম্য বা অভেদসন্বন্ধে পট নিয়মিতভাবে থাকে 

বলিয়া! পট পটবৃতি রূপাদি গুণের প্রতি সমবারিকারণ হয়। তস্ত, তস্তসংযোগ, 

তুরী, বেমা, তস্তবায় প্রভৃতি পটের উৎপাদক সামগ্রী । এই সামগ্রী দ্বার পট 

উৎপন্ন হয় । পটের উৎপত্তিক্ষণে পটবৃতি রূপাদিগুণের উৎপত্তি হয় না, যেহেতু 

পটবৃত্তিরপাদিগুণের প্রতি পট সমবায্সিকারণ হয় । উৎপত্তিকালীন পটাদি 

নিগু“ণ বলিয়া স্বীকৃত। উৎপত্তিকালীন পটাদিদ্রব্য দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন পটাদি- 

বৃত্তি রপাদিগুপণের সমবায়িকারণ হয় এবং উৎপন্ন রূপাদিগুণের উৎপত্তির 

কারণসকল এ দ্রব্যের উৎপত্তিক্ষণে সন্নিহিত থাকে, যাহার ফলে দ্বিতীয়ক্ষণে 

রূপাদিগুণের উৎপত্তি হয়। এই উৎপত্তিক্ষণে দ্রব্য নি হয়। দ্বিতীয়ক্ষণে 

কর্মের উৎপাদক সামগ্রী থাকে বলিয়া তৃতীয়ক্ষণে কর্মের উৎপতি হয়, 

এইজন্য জন্বাদ্রব্য দ্বিতীয়ক্ষণে নিক্ক্রিয় থাকে । 

কার্যেণ কারণেন বা সহ একস্মিন্নর্থে সমবেতত্বে সতি যংকারণং তদসম- 

বায়িকারণম্। অর্থাং যে কারণটি কাধ্যের সহিত অথবা কারণের সহিত 

একই অধিকরণে--সমবাক়্সিকারণে সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়। কাধ্য উৎপন্ন করে 

তাহাকে অসমবায়িকারণ বলে। যেমন তস্তসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ 

এবং তন্তরূপ পটবৃত্তিরপের অসমবাঞ্সিকারণ | তন্তসংযোগরূপ কারণটি কার্য্য- 

ভূত পটের সহিত একই অধিকরণে-_সমবায়িকারণে তস্ততে সমবায় সম্বন্ধে 

থাকিয়৷ পটরূপকাধ্য উৎপন্ন করে বলিয়। তত্তসংযোগ পটের অসমবায়্িকারণ 

হয়। অতএব বলিতে হইবে যে-_যে স্থানে যে কারণটি কার্যের সমবায়ি- 

কারণে একই সঙ্গে সমবায়সন্বন্ধে কাধ্যের সহিত বর্তমান থাকিয়। কাধ্য 

উৎপন্ন করে, সেই কারণ প্রথম অসমবায়িকারণরূপে কথিত হয়। আর যে 

স্থানে ষে কারণটি স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে অসমবায়িকারণের কার্যত 

বন্তর সমবায়িকারণীতৃত পদার্থে বর্তমান থাকিয়া! কাধ্য উৎপন্ন হয়, সেই কারণ 

দ্বিতীয় অসমবায়িকারণরূপে অভিহিত হয় । স্বপদ দ্বারা তস্তরূপ বা কপাল 

রূপাদি গৃহীত হইবে। স্বসমবাক্ি-তস্ত বা কপাল, তস্ততে সমবেত পট এবং 

কপালে সমবেত ঘট। স্ৃতরাং তস্তরূপ যেমন স্বনমবায়ি-সমবেতত্ব সম্বন্ধে 
পটাত্মক কার্য্যের সমবায়িকারণে তন্ততে বর্তমান থাকিয়া পটরূপ উৎপন্ন করে, 

সেইরূপ কপালরূপ স্ব-সমবায়ি-সমবেতত্বসন্বন্ধে ঘটরূপ কার্য্যের সমবায়ি- 

কারণে ঘটে বর্তমান থাকিয়! ঘটরূপ উৎপন্ন করে বলিয়। কপালরূপ ঘটরূপের 

গুণনিরূপণম্ ৩৪১ 



প্রতি দ্বিতীয় অসমবান্িকারণ। এইভাবে কপালারদি পরিমাণ ঘটাদিপরি- 

মাণের প্রতি দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলিয়! বুঝিতে হইবে। অতএব 

পরিলক্ষিত হয় যে অসমবায়িকারণতা দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। কখন সাক্ষাং 

সম্বন্ধে-_সমবায়সন্বন্ধে, কখন বা পরম্পরা সম্বন্ধে অর্থাং স্বসমবায়ি-সমবায় বা 

স্বসমবার়ি-সমবেতত্বসন্বন্ধে। প্রথমোংপন্ন শব্দ দ্বিতীয় শবেের প্রতি অসমবায়ি- 

কারণ হয়। যেহেতু প্রথমোৎপন্ন শব্দ সমবায়িকারণে আকাশে সমবায়সন্বন্ধে 

বর্তমান থাকিয়৷ ছিতীয় শব উৎপন্ন করে। কপালাদিবৃত্তি একপুথকৃত্ব 

ঘটাদিবৃত্ি-এক-পৃথকত্বের প্রতি অসমবায়িকারণ হয় এবং কপালাদিবৃতি 

স্থিতিস্থাপকঘটাদিবৃত্তি স্থিতিস্থাপকের প্রতি অসমবায়িকারণ হয়। যে পদার্থটি 

কাধ্যের সমবায়িকারণ নয় এবং অসমবায়িকারণও নহে অথচ কারণরূপে গণ্য 

হয়, সেই পদার্থ সেই কার্য্যের নিমিত্তকারণ। ম্বৃতরাং সমবায়িকারণও 

অসমবারিকারণ হইতে ভিন্ন কারণই নিমিতকারণ। তুরী, বেম।, তন্তবায় 
প্রভৃতি পটের নিমিত্তকারণ | যেহেতু পট তুরী প্রভৃতিতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে 

ন৷ বলিয়। তুরী প্রভৃতি পটের সমবায়িকারণ হয় না। এবং তুরী প্রভৃতি পটের 

সমবায়িকারণে তত্ততে সমবায়সম্বন্ধে বা! স্বসমবায়িসমবায় কিংবা স্থসমবারি- 
সমবেতত্বসন্বন্ধে থাকে ন1! বলিয়। তুরী প্রভৃতি পটের অসমবায়িকারণ হয় না। 

কিন্তু তুরী, বেমা, তস্তবায়, পটপ্রাগভাব, ঈশ্বর, কাল, দিক্ ও আত্মরৃত্তি বিশেষ 

গুণসমূহ পটের নিয়ত পুর্বববর্তী ও অন্যথাসিদ্ধিশূন্ত বঙগিয়া উহার পটের প্রতি 
নিম্ত্িকারণ হয়। ভাবাত্মক কার্য্যের প্রতি পদার্থের উক্ত তিন প্রকার 

কারণতা আছে। কিস্ত অভাবাত্মক কাঁধ্যতৃত ধ্বংসের প্রতি পদার্থের কেবল 
নিমিত্তকারণতা আছে। অভাব কোন অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না 

বলিয়াই অভাবকার্ষ্যর প্রতি কোন পদার্থই সমবাক্সিকারণ ব1! অসমবাক়ি- 

কারণ হইতে পারে না। 

গ্রন্থকার বলিতেছেন--আত্মবৃত্তি সুখদুঃখাদি গুণসমূহের ইচ্ছাদিগুণের 
প্রতি নিমিতকারণতা আছে । দ্বিধা ইতি । অসমবায়িকারণতা ও নিমিত্ত 

কারণত1। অবয়বিবৃত্তি-উফ্-স্পর্শের প্রতি অবয়বনিষ্ঠ-উফ্স্পর্শের অসমবায়ি- 

কারণত1 আছে, যেহেতু অবয্নবনিষ্ঠ-উফ্কস্পর্শ স্বসমবায়িসমবেতত্বসন্থন্ধে অবশ 
বিবৃতি উফ্ণস্পর্শের সমবায়্িকারণে অবয্নবীতে আছে। এবং অবয়বিবৃত্তি 

পাকজরূপার্দির প্রতি অবয়বনিষ্ঠ পাকজরূপাদি নিমিত্কারণ। এইভাবে 
এই যুক্তি অনুসারে অবয়বনৃত্তি-গুরুত্ব অবয় বিবৃতিগুরুত্তের প্রতি এবং অবয়বিৰৃত্তি 

৩৪২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পতন ক্রিয়ার প্রতি অসমবায়িকারণ। যেহেতু পতন ক্রিয়ার সমবায়িকারণে 
পতিত দ্রব্যে সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়া পতনরূপ কাধ্য উৎপন্ন হয়। এবং গুরুত্ব 

অভিধাতের নিমিত্তকারণ। অবয্পবিবৃতিবেগের প্রতি অবয়বনিষ্ঠবেগ অসম- 

বায়িকারণ হয়, এবং যেহেতু বেগ স্পন্দনের সমবায্িকারণে দ্রব্যে সবায়- 

সম্বন্ধে থাকিয়! স্পন্দনরূপকাধ্য উৎপন্ন করে । এবং বেগ অভিঘাতের নিমিত্ব- 

কারণ হয়। অবস্নবিবৃতিদ্রবত্থের প্রতি অবয়বনিষ্ঠ দ্রবত্থের অসমবায়িকারণতা, 

আরস্পন্দনের সমবায়িকারণে :দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে দ্রবত্ব বর্তমান থাকিয়া 

স্পন্দনকাধ্য উৎপন্ন করে বলিয়। দ্রবত্ব স্পন্দনের প্রতিও অসমবায়িকারণ হয় । 

এবং দ্রবত্ব-সংগ্রহের--পিশীকরণের অর্থাৎ একত্রীকরণের প্রতি নিমিত্তকারণ 

হয়। ভেরীর সহিত দণ্ডসংযোগ শবের প্রতি নিমিত্তকারণ হয় । ভের্ষ)াকাশ 

ংযোগ--ভেরীর সহিত আকাশসংযোগ শবের সমবায়িকারণে আকাশে 

সমবায়সম্বদ্ধে বৃত্তিমান্ হইয়1 কার্যযভূত শব্দ উৎপন্ন করে বলিয়! শবের প্রতি 
ভেষ্যাকাশসংযোগ অসমবায়িকারণ হয়। বংশখগুদ্বয়ের বিভাগ শবের 

প্রতি নিমিত্কারণ হয়। বংশখণ্ডের সহিত আকাশের বিভাগ সমবায়- 

সম্বন্ধে আকাশে বৃতিমান্ হইয়া শব উৎপন্ন করে বলিয়! শবের প্রতি 

অসমবায়িকারণ হয় । প্রাদেশিক শবের অর্থ__অব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাং একইকালে 

এক স্থানাবচ্ছেদে বা একক্ষণ।বচ্ছেদে বর্তমান থাকে কিন্তু অন্বস্থানাবচ্ছেদে বা 

অপরক্ষণাবচ্ছেদে অবর্তমান থাকে যে পদার্থ তাহাকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলা 

হয় ॥ ৯৭-৯৯ ॥ 

নহৃয়াছা' মলঙগ ৭ পল্সাইত্ঘভমমূ। 
হম: অন্ক্লাহিজ্যাব্ হৃক্লানিলল্ষঘা |1$০০। 

গ্রন্থকার চবিবশটি গুণের পরিচয় দিতে প্রবৃত হইয়া প্রথমে প্রথমগ্ুণ রূপের 

লক্ষণাদির বা স্বরূপের কথ বলিতেছেন। দ্রব্যাশ্রিত পদার্থ গুণ--এই গুণের 
সামান্য পরিচয় ব1 লক্ষণ পৃর্বেব কথিত হইয়াছে । এই নিমিত্ত দ্রব্য ও গুপের 
সম্বন্ধ তাদাত্ম্য নহে। দ্রব্য ও গুণ এই দুইটি পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ অথচ গুণ 
দ্রব্কে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না৷ বলিয়া! পূর্বেই গ্রন্থকার 
বলিয়াছেন-_-গুপগুণিনোঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ। বিশ্বনাথ বলিলেন “চক্ষুগ্রাহাং 
গুণোরূপং' অর্থাৎ যেগুণটি চক্ষরিজ্রিয়ের ছারাই গৃহীত হয় সেইগুণ রূপ 
বলিয়! কথিত হয়। কিন্ত রূপপ্রত্যক্ষে যেমন চক্ষুরিজ্রিয়ের প্রয়োজনে, সেইরূপ 
আত্মমনঃসংযোগ ত্বকৃমনঃসংযোগ প্রভৃতি কারণেরও প্রয়োজন হয় । এইজন্য 
রূপের লক্ষপটি এইভাবে বলিতে হইবে-_যেগুপটি চক্ষুরিজিয়ের ছারাই গৃহীত 

গুণনিরপণম্ ৩৪৩ 



হয়, তবগিক্িয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না সেই গুণের নাম রূপ । অর্থাৎ ত্বগিজ্রিয়ের 
দ্বারা অগ্রাহা ও চক্ষুরিজ্্িয়ের দ্বারাই গ্রাহ্য উত্তৃতরূপাত্মক প্রত্যক্ষ যোগ্য জাতির 

আশ্রয় যে গুণ, সেই গুণের নাম রূপ । সুতরাং সংখ্যা, পরিমাণাদি গুণসমূহ 
যেমন চক্ষুরিক্দ্রিয়ের দ্বার! গৃহীত হয়, সেইরূপ উক্ত গুণসমূহ ত্বগিজিয়ের দ্বার। 

গৃহীত হইলেও রূপলক্ষণের কোন ক্ষতি হইল না। রূপলক্ষণে “গুণ শব বা 
জ।তির আশ্রয়” এই অংশ নিবেশ করায়, রূপ যেমন চক্ষুদ্বার! গৃহীত হয়, সেই- 
রূপ রূপত্ব ও নীলত্বাদি জাতি এবং রূপাভাব চক্ষুদ্বারা গৃহীত হইলেও রূপ- 

লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। পরমাণ্র ও দ্যপ্ুক মহৎপরিমাপবিশিষ্ট নহে 
বলিয়া উহ্বারা প্রত্যক্ষ যোগ্য নহে, এইজন্য উহাদের রূপেরও প্রত্যক্ষ হয় না। 

অনুত্তুতরূপ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, কিন্তু উত্ভৃতরূপই প্রত্যক্ষযোগ্য হয়। এবং 

প্রভাত্ব জাতির আতশ্রয়ভূত প্রভাতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য লক্ষণে গুপণশব 

সন্নিবিষ হইয়াছে। প্রভা গুণপদার্থ নহে । আশ্রয়নিরপেক্ষ হইয়। কোন গুণ 
থাকিতে পারে না । চব্বিশটি গুণ নিজ নিজ আশ্রয়ে থাকে । কতকগুলি গুণ 

নিঞ্জ নিঙ্গ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে না, সেই গুণ সমৃহকে অব্যাপ্যবৃতি- 

গুণ বল। হয়। যেমন সংযোগ, বিভাগ, শব ও আত্মার বিশেষগুণ সকল। 

আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়! থাকে, সেই গুপসমৃহকে 
ব্যাপ্যবৃত্তিগুণ বলে । বূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শাদি গুণসমূহ ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়। 

কথিত হয়। অব্যাপ্যবৃত্তিগুণ স্বাশ্রয়ে অংশাবচ্ছেদে বর্ভমান ও অবর্তমান 
থাকে। ব্যাপ্যবৃত্তিগুণের আশ্রয়তৃতদ্রব্যে আশ্রিতগুণের অভাব থাকে না 

এবং তদাশ্রয়ভূত দ্রব্যে একাধিক রূপাদিগুণ থাকে না। চক্ষগ্রাহা উদ্ভৃুতরূপ 
জব্যাদির অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও জাতির উপলদ্ধির ব' প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ 

হয়। সেইরূপ, শুরু, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র ভেদে অনেকধা 

অর্থাৎ সাতগ্রকার। পৃথিবীতে এই সাতপ্রকার রূপই থাকে । জলে 

অভাশ্বর শুরুরূপ থাকে । তেজে ভাস্বর শুরুরূপ থাকে । এই সপ্তবিধরূপ 

দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষে চক্ষুরিত্দ্রিয়ের সহকারিকারণ বলিয়া কীত্তিত হয়। পৃথিবী 
জল ও তেজঃ এই দ্রব্যে রূপ থাকে । আর বায়ু, আত্মা, কাল, দিকৃ ও মন 

এই পাচটি দ্রব্যে দূপ থাকে না। এবং বহুদৃুরস্থিত আকাশে রূপের ভ্রম 
প্রতীত হইলেও সঙ্লিকটস্থিত বা গৃহাদিঅভ্যন্তরস্থিত আকাশে রূপজমের 
প্রত্যয়ও হয় না, সবৃতরাং আকাশেও রূপ বন্ততঃপক্ষে থাকে না। রূপ কেবল 
পৃথিব্যাদি প্রথম তিনটি দ্রব্যেই থাকে ॥ ১০০ ॥ 

৩৪৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কাকিকাবলী 



হ্যহিলি । স্ৃবত্অজালিভ্র সহাতিজা । কমহাজ্হীজ্উন্তির্নী সর্লীলিলভিলীলিন্বনু। 

নাহল কঘহাজ্হসঘীবহলঘাণি লীজ্ীলাহিস্ত লন্ত্বালজালিমিহীঘীওভুধববিত্র হত । 

কনহাচ্ভাসযীনী5ঘি নীভীলর্গ:) দীলীলর্ণ হলি অর্জপ্রিহীনীকউন্তিনী সলীলিহহতখিল । ঘর্থ 

লীংতাহিকজ্ঞলণি ঢজহাতিভ্রমূ। লন্মীকা হ্ত্র লীক্তহ্ৃঘাহ্ভ্যিক্তত ছততীকজ্মভিনুতি- 

শআর্জীততমাহিন আলিহিলি ম্বান্ঘল্। লীলী লঙ্ভী হন্ড তন্ন হুআাহিসলীবর্নাতাই- 

হন্দঘাহুনিনাহা-হযা্তিলযা লালাহশানু। অল্মথা ঘৃকর্নীভলাহী জবাহৃনীভলানাঘহা ম। ল 
'ঘ নলীবঅলনাব-কেতনলাঘীইত ভন্ণাহ-লিলাহা-ঘিঘযক্ীওভী সব্মন ছুলি ভ্াঅমূ। 

সনীতআা অননাযান্তুজত্ানু। লন্ ভব হ্নার্য লী হলি দব্জধানভাভভা ঘলান্্ীকঘলিতি 

মাকমদ্। সব্সহার লআলীবনিম্বন্ততান্। শহয যু্জহীলিনজ্কাঘন তত স্সহামাঘিলম্। 
আল্যশ্া ঘত্ানীলানতধীবঅসঅজ্লান, শুব্দাহ্-লিলাহানজঃ অদলাযাভজ্তলংবানদীহিলি | 

ঘবিন হআহিক্কদনি ভ্যাছ্যালমূ। ন্বন্তনন্মিনিলি। আস্তনষ্তিনিহীনযুবননিভাখ:। 

হৃন্ন 5ঘি। অত্যাইহিলি। ভজমকনূ-_অদকভ্থিক্তাতন্। হহ্নন লিগ্থতীনি-- 

হ্ুঘহলি । আন্য-হুজ-জ্কল্প-ঘালাল্যানাঁ ম্যাপ্ম্থসতহা সলি ভ্পুংলকর্ণ জ্ঞাআম্। 

হ্যন্তাহিন্লনকইলি । লল্ব ক হ্যব-নীভ-ঘীন-হকজ-হি-ন্কনিহা-কতর'হমহাহ্নিক্ক- 

সাক লললি। লন্তু ্ষধ কমহ্দলিবিক' হম অনলি? ছতখ লীভথীলাম্মনঘলাহভরী- 

ওযর্তী ল লানজ্সীকঘ:, অসব্যহাত্বমঅজ্ান। লানি ন্যাবন্থজিনীজাহি-নততুন্ঘহাবী, 
ঘীলানভ্টইলাণি লীভীঘভ্ততিঘসবক্লান। লাচ্ঘত্যাচবন্থুজি-লীভাহিক্ষভুন্ঘজ্যি, জ্আাচ্য- 

স্থজিআাবীব-যুগানামভ্যার্বন্থতিত্ী লিহীঘানু। লজ্দাহ লানাআার্মীয-ভহঘনিলি 
নিজানীঘঘ নি্গ কদনাহ্ক্যবী। অলঘূৰ হক ঘিসসফদজিত্নন্তুবলীওণি লালাক্ধণকজমন 

বীহলানু। হত্যস্ব লীভ্তানীলা থীলাম্বাহমী সলিতল্থক্ক-ক্জকমলাহ্ঘঘলিলি ল ঘীলাহা.নৃ- 
নি: । হবিল ভঘহী5ঘি জ্যাহসাল: | হঘাহিক্ষদণি নাভ্সাচযন্থৃলি:, ক্ষিল্তু লালাজালীয 

হব্রশহ্নয্প্ীহাহজ্লওলযনিলি হআামান5দি ল হালি: । লঙ্গ হলঘা অশ্রহ হলে হৃষ্কাবী, 

হবনিনিযাহীলা ল্জ্যপন্ই ভানঘঘলালান্ব অনঘলিলী লীহঘবতব্গদি হাবআালালু। 
লজ্যান্ত্ত লঙ্গান্ঘাঘ্স্তখীন লালাহর্ণ, নীন্াইঃ দালাহিদিলিঘল্নকত্ব-ক্ষ-দন বাংলানু। 
অনঘ্ন-_ 

““ভীন্তিবী হত বগল মু ভু ন্ব নাচ 
হন: ভহ-নিমাতাঞ্যাঁ  লীভী নু ভব ৮ 

হুআাহিহাকাদত্ুদণহাত | ল মম জ্যাত্যাল্মাচন্থুতিআালীযতীন্রথী ন্িহীঘ:ঃ দালামপানান্ত। 
ল ম্ম ভাঘতাইক কদম, জন্তঘনিহীঘানু। জল্যখা ছতাইহ্দি ভাঘলাইলয হতাম 

হেন হঘহাছিকদঘি জ্যাছবালমিলি ্হুত্তি ২০০) 
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২২ কে) 



চক্ষু ইতি। কিন্ত রূপত্ব জাতি প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বার! বা অনুগত প্রতীতি দ্বারা 

সিদ্ধ। রূপ ওবর্প এই শবদ্য় ০০1০০ এই শবের সমানার্থক | যদি বল 

রূপ এই শব দ্বারা যাহার উল্লেখ কর] যায়, এতাদ্বশী প্রীতি নাই অর্থাং রূপ 

ইত্যাকারক রূপ শব প্রয়োগ জন্য বোধের অনুগত প্রযোজক প্রতীতি পরি- 

লক্ষিত হয় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যেস্-তাদৃশ প্রতীতির প্রযোজক 

রূপ এই শবের প্রয়োগ ন! হউকৃ, তথাপি নীল, পীত প্রভৃতি বর্ণসমহের অনুগত 

-_লক্ষ্যতাবচ্ছেদক রূপত্ব জাতি বিশেষ নিশ্চয়ই অনুভবদিদ্ধ অর্থাৎ অনুগত 
প্রতীতির বিষয় হইবেই । রূপ শবের প্রয়োগ না থাকিলেও নীলবর্ণ, পীত- 

বর্ণ ও রক্তবর্প এইরূপ বর্ণ বিশেষের প্রযোজক প্রতীতি নিশ্চয়ই আছে । তথাচ 

নীলবর্ণ, পীতবর্ণ এতাদ্বশ অনুগত প্রতীতি দ্বার! বর্ণত্বজাতিসিদ্ধ হইলে তাদুশ 

জাতিই রূপত্বশবের দ্বার] ব্যবহার ব] প্রয়োগ হয়। নীলবর্ণ এইরূপ প্রতীতির 

মত নীলরূপ এতাদৃশ প্রতীতিও অনুভব সিদ্ধ বলিয়া উহার দ্বার] রূপত্বজাতি সিদ্ধ 

হইবে। প্রকৃতপক্ষে চাক্ষুষপ্রতযক্ষের প্রতি উত্তৃত রূপ কারণ, স্বৃতরাং সেই কারণ- 

তাবচ্ছেদক রূপে রূপত্ব জাতির সিদ্ধি বোধিত হয় । এইভাবে নীলত্বাি জাতিও 

অনুভবসিদ্ধ বা অনুগত প্রতীতিসিদ্ধ । যদি বল নীলরূপ এক (1701%10091) 

ব্যক্তিমাত্র, এইরূপ পীতরূপও এক ব্যক্তি । অতএব জাতিবাধক এক ব্যক্তিহেতু 
--101%1091 নীলত্বদি জাতি বলিয়। স্বীকৃত হয় না। এইরূপ বলিতে পার 

না। যেহেতু নীল বিনষ্ট হইয়াছে, রক্ত উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি প্রত্যয় হইতে 

নীলাদিরূপ জন্য ও বিনাশী পদার্থ বলিয়। প্রতিভাত হওয়ায় উহাদের নানাত্ব আছে 

অর্থাং নীলরূপ ও রজরূপাদি পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়। স্বীকৃত বা বোধিত হয় । 

অন্যথ! অর্থাৎ নীলপীতাদি অনেক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা বর্ণ বলিয়! স্বীকার 

ন1 করিয়া! এক ব্যক্তিভাবে স্বীকার করিলে একটি নীলরূপ বিনষ্ট হইলে জগং 

নীলশুন্য অর্থাং জগতে কোন দ্রব্যেই আর নীলরূপ পরিলক্ষিত হইত না। যদি 
বল “নীলে! নষ্ট£” নীল নষ্ট হইয়াছে, “রক্তঃ উৎপন্নঃ” রক্ত উৎপন্ন হইয়াছে 

ইত্যাকারক ষে প্রতীতির উৎপত্তি হয়, তাহ! নীলদ্রব্য ও রক্দ্রব্যের সহিত নীল 

ও রক্ত গুণের যে সমবায়সন্বন্ধ সেই সমবায়সন্বন্ধদ্বয়ের বিনাশ ও উৎপাদবিষয়ক 

প্রত্যয়, নীল ও রূক্তের বিনাশ ও উৎপাদবিষয়ক গুত্যয় নহে। এপূপ কথা বলিতে 

পার ন!। কারণ উক্তস্থলে নীলগুপবিনিষ্ট হইয়াছে এবং রক্তগুণ উৎপন্ন হইয়াছে--. 

এইরূপ প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, নীলের সম্বন্ধ বা রক্তের সম্বন্ধ নই হইয়াছে এরূপ 

প্রতীতি হয় না অর্থাং নীল বিনষ্ট ও রক্ত উৎপন্ন ইত্যাকারক বাক্যজন্ত শাবা- 
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বোধে সমবায়সন্বন্ধ বিষয়ন্ূপে প্রতিভাত হয় না, সৃতরাং সমবায় বিনষ্ট বা 

উৎপন্ন এরূপ কথা বলিতেই পার না। “সেই এই নীল" এইরূপ প্রত])ভিজ্ঞা 

বলে নীল একটি হইলে একটি তাদৃশ প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় লাঘবহেতু (1.0 
01721017801) নীলাদি ব্যক্তির একত্ব সিদ্ধি হয়। ইহাও বলিতে পার না। 

যেহেতু সেই “গুর্জরী” এই কথা বলিলে যেমন এই রাগটি গুর্জরী জাতীয় অপর 

আর একটি রাগ এইরূপ বোধিত হয়, সেইরূপ “সেই এই নীল” এই কথা বলিলে 

এই নীলটি নীল জাতীয় আর একটি নীলগুণ এরূপ বোধ হয়। যখন অনেক 

নীলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে তখন লাঘবের নিমিত্ত উহা! এক এরূপ স্বীকার 
করা উচিত নহে। অন্যথা অর্থাং এখানে প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করিয়। লাঘব স্বীকৃত 

হইলে ঘটপটাদি পদার্থ সমূহের ও একত্ের প্রসঙ্গ হইয়৷ উঠে। যেহেতু তুল্য 
মুক্তি দ্বার] ঘট বিনষ্ট, ঘট উৎপন্ন ইত্যাদি বিনাশ ও উৎপাদবিষয়ক প্রতায় 

সমবায়সন্বন্ধকে অবলম্বন করিয়! উৎপন্ন হয় অর্থাং কপালবৃত্তি ঘটপ্রতিযোশিক 

সমবায়সন্বন্ধ নষ্ট হইয়াছে এবং কপালবৃত্ি ঘটপ্রতিযোগিক সমবায়সন্বস্ধ 

উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ বোধ হইয়া থাকে । ইহার দ্বারা অর্থাং নীলত্বাদির 

জাতি সিদ্ধি এবং নীলাদিব্যক্তির নিত্যত্ব ও একত্বনিরাস প্রদর্শন দ্বার] রসত্বা- 

দিরও জাতিসিদ্ধি এবং মধুরাদি রসব্যক্তির একত্ ও নিত্যত দুরীভূত হয়, ইহার 
বিষয় কথিত হইল । চক্ষুগ্রাহা ইতি। রূপ লক্ষণে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের যোগ্য 
পৃথিব্যাদি দ্রব্যব্রয়ের বিশেষগুণসকল ইহ1 বুঝিতে হইবে। এইরূপ অগ্রে 

রসম্পর্শাদিলক্ষণেও চক্ষুগ্রাহয বিশেষগুণসমূহ এরূপ বোধিত বা ব্যাখ্যাত 
হইবে। দ্রব্যাদি ইতি। উপলম্তভক শব্দের অর্থ--উপলন্ধির অর্থাং চাক্ষষ 

প্রত্যক্ষের কারণ। ইহার সবিশদ পরিচয় গ্রন্থকার দিতেছেন-_“চাক্ষুষণ ইত্যাদি 
্রন্থদ্বার1। দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও জাতির চাক্ষষপ্রত্ক্ষের প্রতি প্রত্যক্ষ ষোগ্য" 

উদ্ভূত রূপ কারণ । “শুক্লাদি অনেক প্রকার" ইত্যার্দি। রূপ হইল শুরু, নীল, 

পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও করুর ব! চিত্রভেদে সাতপ্রকার বলিয়। 

কথিত। যদি বল চিত্ররূপকে সপ্তমরূপ বপিয়! স্বীকারে প্রয়োজন করে না, 

যেহেতু নীলপীতার্দি বন্ুবর্ণের মিশ্রণই চিত্রবূপ বলিয়৷ কথিত হয়, সুতরাং 
অতিরিক্তভাবে চিত্ররূপ স্বীকার নিম্প্রয়োজন। এরূপ কথা বলিতে পার না। 

কারণ যদি সমস্ত অবয়বাবচ্ছেদে নীল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পীভাবচ্ছেদে 

অর্থাং যে অংশ পীত, সেই অংশে নীল এই বুদ্ধির আপতি হয় । অর্থাং 

অবয়বরৃতি নীলরূপ ও অবয়বরৃত্তি পীতরূপের দ্বার উৎপন্ন অবয়বী বা ত্রব্য 
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রূপশুন্য বলিয়। স্বীকৃত হইলে দ্রবা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অবিষয় হইয়! উঠে। সকল 
অবয়বগত রূপের দ্বারা উৎপন্ন অবয্নবীতে বা ভ্রব্যে নীল পীতাদি বর্গ বা রূপ 
ব্যাপ্যবৃত্তিরপে উৎপন্ন হয় ন। অর্থাৎ দ্রব্যের সকল অবয়ব-অবচ্ছেদে নীল বা 

পীতরূপ উৎপন্ন হয় না, যেহেতু নানারূপময় দ্রব্যের অবয়বনৃতি পীতাংশ নীল- 
রূপ বলিয়া বোধিত হউক্। এইভাবে নীলপীতাদি বর্ণ বা রূপ অব্যাপ্যবৃত্তি- 
রূপেও উৎপন্ন হয়না । নীলরূপাদি যে সকল গুণব্যাপ্যরৃতি বলিয়া! খ্যাত 

অর্থাৎ যে সকল গুণ নিঙ্গ নিজ আশ্রপ্নকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, নিজ 

নিজ আশ্রয়ে উহাদের অভাব থাকে না; সেই সকল গুণ ব্যাপ্যবৃতিগুণ 

বলিয়া অভিহিত। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়। 

থাকে না, নিজ নিজ আশ্রয়ে তাহাদের অভাবও থাকে, সেই সকল 

গু অব্যাপ্যবৃত্তিগুপণ বলিয়া কথিত। অভএব ব্যাপ্যবৃতিগুণ অব্যাপ্যবৃতি 

বলিয়! স্বীকৃত হইলে বিরোধ হয়। সেই নিমিত সকল অবয়বসমবেত 

নানাজাতীয় বর্ণের দ্বারা উৎপন্ন অবয়বী ব। দ্রব্যে বিজাতীয় চিত্র নামক 

বর্ণ উৎপন্ন হয়। সুতরাং এক চিত্রবর্ণ সপ্তমরূপ বলিয়া স্বীকৃত ও অনুভবসিদ্ধ। 

অবয়বসমবেত বূপসমূহ অবয়বীর রূপের প্রতি কারণ হয় এবং কারণগত গুণ 
সকল কাধ্যে সংক্রমিত হুইয়া থাকে । স্ৃতরাং চিত্ররূপস্থলেও অবয়বসমবেত 
নীলপীতাদিগুপসমূহের দ্বার! উৎপন্ন অবয়বিবৃত্তি নীলপীতাদি অনেকবর্ণ 
স্বীকারজন্য গোৌরবদোষ হয় । অতএব উক্তস্থলে বিজাতীয় এক চিত্র নামক 
সপ্তমরূপ স্বীকারে লাঘব হয় । এইভাবে চিত্ররূপ সিদ্ধ হওয়ায় সকল অবয়ব 

সমবেত নীলরূপ দ্বার! উৎপন্ন অবয়বিবৃতি পীতাদি রূপ উৎপন্ন হয় না। যে 

হেতু নীলরূপ পীতাদিরূপের প্রতিবন্ধক। নবূপস্থানে উক্ত যুক্তি অনুসারে 

স্পর্মও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাং কোমলম্পর্শ বিশিষ্ট অবয়ব ও কঠিনস্পর্শ বিশিষ্ট 
অবয্ববের দ্বার! উৎপন্ন ঘটাদিবৃতি স্পর্শ স্বীকার না করিলে ঘটাদির স্পার্শন 

অনুপপন্ন হয়। এইজন্ত এখানে চিত্র নামক স্পর্শ স্বীকৃত হইবে । রস এবং 

গন্ধও অব্যাপ্যবৃত্তি নহে । কিন্তু নানাজাতীয় রসবিশিষ্ট অবয়বসমূহের দ্বারা 
উৎপন্ন দ্রব্যে রস না৷ থাকিলেও ক্ষতি নাই অর্থাং যখন সকল রসই সকলাবয়- 

বাবচ্ছেদে উৎপন্ন হয়, তখন অবর়বীতে কাহার রস গৃহীত হইবে? অতএব 

অবয়বী নীরস ইহ] স্বীকার করিতে হইবে । সেখানে অর্থাৎ নানারসবিশিষ্ট 

দ্রব্স্থলে রসনাছার! অবয়রীতে অবয়বরসই অনুত্বত হইয়া! থাকে । কারণ 
রসনেজ্িয়াদির ভ্রব্যপ্রত্যক্ষে সামর্থ্য না থাকার অবয়বী নীরস হইলেও ক্ষতি 
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নাই অর্থাৎ দ্রব্যাপ্রত্যক্ষের আপতি নাই। অর্থাং যদি অবয়বিরস স্বীকার ন 

করা যায় তাহ! হইলে রসবত্বদ্ধারা অবয়বিপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অর্থাং 

অবয়বিরস যদি একটি ভিন্ন থাকিত, তাহা হইলে সেই রস দ্বারা অবয়বীর 

প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, যেমন রসবত্ব ্ার! ভ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, ইহাই আশঙ্কার 

বিষয় । এই আশঙ্কার সমাধান এই যে--অবয়বীর প্রত্যক্ষ না হইলেও ক্ষতি 

নাই। যেহেতু চক্ষঃ ও ত্বকৃ এই দুই ইন্ত্রিয় ভিন্ন অন্য ইঞ্জিয়ের দ্রব্য গ্রহণে 

সামর্থ্য নাই। কিন্তু নব্যনৈয়ারিকের বলেন-_যেখানে-_নানারপবিশিষ্ট 

অবয়বন্থার। উৎপন্ন অবয়বীতে অব্যাপ্যবৃত্তি-_-একদেশাবচ্ছেদে নানারপ আছে 

এইরূপ কথা স্বীকার করেন। তাহার বলেন-_নীলাদিরূপ পীতাদিরপোৎ- 

পতির প্রতিবন্ধক-_-এরূপ কল্পনায় গৌরব হয়। অতএব নানারূপ বিশিষ্ট 

অবয়ব দ্বার! উৎপন্ন অবয়বীতে অব্যাপ্যবৃত্তি নানান্ধপ উৎপন্ন হয় বলিয়াই 

“যাহার মৃখ ও পুচ্ছ পাুর বর্ণ, খুর ও বিষাণ শ্বেতবর্ণ এবং যাহার মুখাদ্যতিরিক্ত 
সমক্ত অবয়ব লোহিতবর্ণ, সেই বৃষকে নীলবৃষ বলে" ইত্যাদি শান্ত্রোজবাক্যদ্বার 

বিভিন্ন অবয্বাংশে বিভিন্ন বর্ণ স্বীকৃত হইয়াছে । ব্যাপ্বৃত্তিজাতীয় 

ও অব্যাপ্যবৃত্তিজাতীয় গুণদইটির পরম্পরবিরোধবিষয়ে কোন প্রমাণ 

পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ কোন গুণ একস্থানে ব্যাপ্যরৃত্তি হইলেই যে 

তজ্জাতীয় সকলগুণ সকলস্থানেই ব্যাপ্যবৃত্তি হইবে, এ বিষয়ে কোন নিয়ম ব। 

প্রমাণ পরিদ্ষ্ট হয় না। নানারূপ মিশ্রণস্থলে লাঘববশতঃ চিত্রনামক একটি 

রূপ স্বীকার অসঙ্গত, যেহেতু অনুভবের বিরোধ হয় । অন্য অর্থাং অনুভবের 
বিরোধ অস্বীকার করিলে ঘট, পট ও মঠাদি, ইহাদের-বহ্ুত্ব স্বীকার না করিয়। 

এককত্ব স্বীকৃত হউকৃ। এই যুক্তি অনুসারে অব্যাপ্যবৃত্তি রূপের মত অব্যাপ্যবৃতি 

স্পর্শ এবং রসও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ অবয়বভেদে নান! স্পর্শরসাদি স্বীকৃত 

হইলে চিত্রম্পর্শ বা চিত্ররস এইভাবে স্বতন্ত্ররূপে কোন বন্ত স্বীকার করা! আর 

প্রয়োজন করে না ॥ ১০০ ॥ 

অক্ঞাহি-ঘংমালী লল্িবসমন্যবূ অইনুক্ষমূ। 

হত লায়ান্তী মঘুহাহিললন্ঘা 1০৫ 

অহঙ্কারী ব্যধ়াঘা লিবলাহি স্ব দুল্নল্। 
সাঘ-়ান্তী অনহ্যল্লী গালভালীঘন্ধাবক্ক: ॥$০২। 
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জীবমহলাবীংমহত্ব জ ভলা ব্ক্ষীজিল: | 
হানি ল্রিহয়ান্তাজ্জন্ন: ভ্যাভুণনাহধ: ॥$০ই।॥। 

অনৃজ্ঞাহীর-হীআীজঘ-সীহাব্ অ শ্রিনিনী লব: | 

দ্বাতি্সাহিহিবাবিন লিব্মবাহিন্ন দুল্বনল্ ২০৬ 

জলীয় পরমাণুর রূপ ও তৈজস পরমাণুর রূপ নিত্য। অন্য রূপ সকারণ 

অর্থাৎ অনিত্য। রস রসনেন্দ্রিয় সবার গৃহীত হয়। মধুর, কটু, অল্প, তিজ, 

লবণ ও কষায়ভেদে রস ছয়প্রকার। রস রাসনপ্রত্যক্ষে সহকারিকারণ। 

জলীয়পরমাণুগত রস নিত্য, অন্ত রস অনিত্য। এই হয়প্রকার রসই অবস্থা 

বিশেষে পৃথিবীতে থাকে । জলে কেবল মধুর রস থাকে । রূপের মত রসও 

ব্যাপ্যবৃত্তি। হরীতকী ভক্ষণের পর জল পান করিলে জলীয় মধুর রস 

উপলব্ধ হয়। হরীতকী দ্বার! জিহবা! দোষমুক্ত হইলে জলের মধুর রস আস্বাদিত 

হয়। পৃথিবী ও জল এই দুইটি দ্রব্যে রস থাকে । অন্ত দ্রব্যে রস থাকে না। 

পৃথিবীবৃত্তি রস অনিত্য, জলীয় পরমাণুর রস নিত্য, তস্ভিন্ন অর্থাং জলীয় 
পরমাণুর দ্বার! নিগ্মিত রস অনিত্য। যেগুণ ঘ্রাণ বা নাসিক! দ্বারা গৃহীত 

হয় তাহার নাম গন্ধ। এই কারণে বিশ্বনাথ বলিলেন ব্রাণেজ্রিয়ের প্রতাযক্ষ- 

যোগ্য বিষর়ই গন্ধগুণ বলিয়া অভিহিত। গন্ধ ছুই প্রকার--সৌরভ বা সুগন্ধ 
এবং অসৌরভ বা দূর্গন্ধ । গন্ধ কেবল পৃথিবীতেই থাকে । অন্য ভ্রব্যে থাকে 
না। যে গুণ কেবল ত্বগিজ্রিয়ের দ্বার! গৃহীত হয় ব৷ ত্বগিজ্ঞিয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য 
বিষয় বলিয়! গণ্য হয়, সেই গুণের নাম স্পর্শ । এই স্পর্শগুণ-পৃথিবী, জল, 

তেজ ও বায়ু এই দ্রব্যতুষটয়ে থাকে । স্পর্শ ত্বাচপ্রত্যক্ষে সহকারিকারণ। 
স্পর্শ তিন প্রকার--শীতস্পর্শ, উ্ম্পর্শ ও অনুষ্ণাশীতম্পর্শ। অনুষ্াশী তম্পর্শ 

দুই প্রকার-পাকজ ও অপাকজ। শীতম্পর্শ জলে থাকে, উ্ণম্পর্শ 
তেজে থাকে। চন্দ্র সুবর্ণ প্রভৃতিও তেজ পদার্থ। এ সকল 
তেজে উফম্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় না। চন্দ্রমগ্ডলস্থিত জলরাশির শীতম্পর্শের ছারা 
অভিভূত হওয়ায় উফম্পর্শের প্রত্যয় হয় না। এইজন্যই চত্্রকিরণ শীতল 
বলিয়া অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে চজ্জমণ্ুলের নিজের কোন তেজই নাই। 

সুধ্যমণ্ডলের তেজের দ্বারাই চণ্রমগ্ুলের তেজস্্সিদ্ধি। পাকজ অনুফাশীত- 
স্পর্শ পৃথিবীতে এবং অপাকজ অনুষ্ণাশীতম্পর্শ বামে থাকে । পৃথিবীর 

৩৫০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্সী 



স্পর্শ কঠিন ও কোমল এবং পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ বলিয়া! উহা অনিত্য। জঙীয়- 
পরমাণুর স্পর্শ ও তৈজসপরমাণুর স্পর্শ ও বায়বীয়পরমাণ্ুর স্পর্শ নিত্য । 
জল, তেজ ও বাম ভিন্ন সকল দ্রব্গত স্পর্শ অনিত্য। যখন বায্ুতে অধিক 
তৈজস পরমাণুর সংযোগ হয়, ভখন বায়ু অত্যন্ত উ্ণ বোধ হয়। এবং 
শীতকালে বায়ুর সহিত জলীয় পরমাথু অধিক থাকায় বাম শীতল বলিয়া 
অনুসৃত হয়। তৈজস পরমাণু অধিক থাকে বলিয়া! অগ্রিসংযোগে জলে 
উঞ্চ বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে জলাদির স্পর্শের কোন পরিবর্তন ঘটে 

লা ॥১০১-১০৪ ॥ 

জন্তা্ীলি । অক্তঘহমাতীবজ:দহ্নাতীন্ব কর্ণ নিহমূ। নৃথিমীঘহলাঘুকণ ভুল 
নিত্ন্ ; ল্গঘানঈদ কদাল্লবীন্ঘত:। লঙ্ি ঘত্র্সনাক্ষানল্লং লহ্যযলী5তন্ধ ভনভঙ্গবী। 
নহি হক়কণাভহয জনাজিল্জা লীজাতঘলা মললি । হ জল ঘহনাজালতি ঘাক্ষজিত্ীঃ। 
অল্যনূ--জ-বজ:ঘহমাতুকঘজিন্প' ফঘলূ। অআষইন্তুকদূ-_জল্যমূ। হযলিকনঘলি- 

হহিকতরলি | অন্ক্যাকীলি । হাজলগ্বান হত: জ্কাহজনিতখী: | দৃতন্মহিলি। অক্ত- 

ঘহলাতী ₹ঘীনিজ:, অল্য: অল্নী5ণি হঘী5লিজ্স হত্মখ: । ঘল্ঘ নিকঘবলি-_ লাআ- 
সান্তাইলি | ত্তণক্কাংক্ক হুলি । সাঘাজল্তম্বান অন্ক্জাতী ঘ হঅখঃ | অল্নীডণি বাল্নীলিজ 

হ্নে। হ্হা নিভ্ঘঅলিহ্নহা হুলি | ভণ্কাহক্ক হলি । ভ্নাহানসত্মহী-হণহা-ক্ষাতনিতখ: | 

আন্তুগ্গাহাীল হলি | দৃখিজ্যা নাঘী ন্ব ভ্ঘহা্তগ্তাহীল: | জবী হাল: | বজবি ভচ্জা:। 
ক্যাতিল্ীলি। জ্তিলভ্তন্লাহ-ভহাঁ? দৃথিত্যাননির্থ: | ক্ষতিনকনাহিকিন্তু ল অতীবালিম্তী 
জালিনিহীঘ:, নগ্তমান্িলাদল: | দৃতর্নঅহ্িলি। জক্তবজীল্াস্-ণবলাগু-ভ্ঘহাতি লিলা 

হ্বহসিজ্াতত্ত-অলিত্। হতশ্র: ২০২-২০৬॥ 

জলাদি ইতি। জলীয় পরমাণুর রূপ ও তৈজস পরমাণুর রূপ নিত্য। 
কিস্ত পৃথিবীর পরমাণুর রূপ অনিত্য, যেহেতু পাধিব পরমাণুর রূপ পাকের 
দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। অগ্নি দ্বার! ঘটের পাকের পর ঘটের অবয়ব অপক 

বলিয়া উপলব্ধি হয় না। অগ্নিসংযোগে পাকের দ্বারা উৎপন্ন রক্তবর্ণবিশিষ্ট 

কপালের--ঘটের অবয়ববিশেষের কপালিকা অর্থাৎ কপালের অংশবিশেষ 

কখন নীলরূপবিশিষ্ট অবয়বরূপে পরিণত হয় না। এই ক্রমে পরমাণুতেও 
পাকসিদ্ধ হয় । অর্থাৎ কপালের অবয়ব যদি শ্যামবর্ণ হয়, তাহ হইলে কপাপ 

রক্তবর্ণ হইতে পারে না। এইভাবে শেষ পর্যন্ত চরম অবয়ব পরমাণু রক্তবর্ণ 
ন! হইলে পরম্পরাক্রমে অবয়বী দ্বাপ্নকাদি রক্তবর্ধ হইতে পারে না। অত্ভএব 
ঘট বহ্চিসংষোগে বিনষ্ট হইয়া পরমাধ্ররূপতা প্রাপ্ত হয়। পাকের দ্বারা 

গুণনিরূপণম্ ৩৫১ 



পরমাণুর ম্যামরূপ নাশের পর রক্তরূপের উৎপতি হয়। তাহার পর এঁ বহ্ছিঃ- 

মধ্যে দ্বাগুকাদি পরম্পরাক্রমে রক্তঘট উৎপন্ন হয়। 

জলীয় পরমাণুর রূপ ও তৈজস পরমাণুর রূপ ভিন্ন অন্য বন্তর রূপ অনিত্য। 
রস নিরূপণ করিতেছেন গ্রস্থকার--“রসম্ভ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার1। যে গুণ রসনার 

দ্বারা গৃহীত হয় বা রাসনপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় বলিয়! গণ্য হয়, সেই গুণের 
নাম রস। রাসন প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি রস কারণ। পৃর্বেবের মত অর্থাং 
জলীয় পরমাণুর রস নিত্য ; অন্য সকল রস অনিত্য। গন্ধ নিরূপণ করিতেছেন 

_-“ঘ্বাণগ্রাহা”" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । যেগুপত্রাণ বানাসিক! ইন্জ্িয়ের দ্বার 

গৃহীত হয় বা ঘ্রাণেজ্দ্িয়ের প্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় বলিয়৷ কথিত হয় সেই গুণের 
নাম গন্ধ । ঘ্রাণেক্জিয় জন্য প্রত্যক্ষাত্বকজ্ঞানে সেই গন্ধ সহকারিকারণ । গন্ধ কেবল 

পৃথিবীর গুণ এবং উহ অনিত্য । স্পর্শ নিরূপণ করিতেছেন-_“স্পর্শ” ইত্যাদি 

গ্রন্থ দ্বার1। যে গুণট কেবল ত্বগিক্ত্িয়ের ছারাই গৃহীত হয় বা ত্বগিজিয়ের 

প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় বলিয়! পরিগণিত হয়, সেই গুণের নাম স্পর্শ। উপকারক 

অর্থাং স্পার্শনপ্রত্যক্ষাত্কজ্ঞানে স্পর্শজ্ঞান কারণ। স্পর্শগুণ পৃথিব্যাদি ভ্রব্য- 
চতুষ্টয়েই থাকে । পৃথিবী ও বায়ুর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত অর্থাং উষ্ণও নহে 
শীতলও নহে। জলের স্পর্শ শীতল। তৈজস স্পর্শ উঞ্ণ। পাথিব স্পর্শ 
কঠিন ও কোমল । কিন্তু সংযোগৰবৃত্তি কঠিনত্ব ও কোমলত্ব জাতি বলিয়া 
স্বীকৃত হয় না। যেহেতু সংযোগ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া সংযোগনিষ্ঠ 
জাতির চাল্ষুতপ্রত্ক্ষের আপতি হয়। পূর্বববং। অর্থাং জলীয়, তৈজস 
ও বায়বীয় পরমাণু সমবেত স্পর্শ নিত্য, তদৃভিন্ন স্পর্শ অনিত্য ॥ ১০১-১০৪ ॥ 

হরমাঁ ঘাক্ধসতরল্তু ছিবী লাল্যঙগ ভুগন্দিতৃ। 

অঙ্গাদি ঘদাগী হাব দাল্গী লহীমিন নবী 01০৬ 
কিন্তু পৃথিবীবৃত্তি দূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটি গুণ পাকজ। অন্য 

বস্তর এ গুণ সমূহ পাকজ নহে। তাহার মধ্যে বৈশেষিক মতে পাধিব 

পরমাণুতেও পাক হয় । দ্বযপ্ুকাদিতে পাক উৎপন্ন হয় না ॥ ১০৫ ॥ 

হবিনা-_ফন-হব*যাল্ন-ভ্নহানা | লাল্যলি। ঘৃথিভ্যা ছি কন-আ-্াল্ন-হযহা" 

নহাস্িঃ ঘানক্ড-ভাঁবীবাহ্দভঞ্ঘনী | ন হি হালঘাছি যাবদালী অক নাহিহী ঘহালউবি । 
নীইজীহসমীচঘযস্বাল্লঘ-ভ্যলিইজ্ঞাঞ্যাপীঘািকনঙঈঈলি নিব, ঘ্রল-দৃথিজ্যী: 

হীল্রহঘহাহি্নূ। লঙ্গাঘি দৃতিতীস্ত অনি নী ঘহলাআত কদান্ীনাঁ দাক হলি 
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নহীছিক্ঞা অুহহিন। বঘানঘদাহায-_লবযছিলাওনচহন্ন্ অমহশন্তু আাকী ন শননত্রি। 
ঘনল্ল্তে অস্থিভঘীবীনাতযধিন্তু দ্রিলজ্উস্তু ভবঘলসপ্ত ঘহনাধুদ্থ থাক: | ঘ্ুনঘ্য দহ্যবঘাত্ত” 
ভযীধাহ্ নম্হুক্চা হিচ্ছন-ভুলম্নন্থানলিঘভ্যল্লীন্লি: | বজন্বানলিহাবিমজনহাজ 
ঘৃতজ্যুইনাহী ল্ভিলি জ্ুকা্পহীন্বলিহবলি । অঙ্গ হঘসৃক্তাহি হনলিলাহালাহ্য 

লিলি: হাখী: এ্রনভতঘা কনাহিনহননর্লীলিছাজ্নজ্ভিষহাহার্ হাতদঙ্গিযা। লাগ 
নিলাবজনিলাবানক্লীক্ষাই লতহাতা । লহ্কীক্ষাই বিাবা: কিছ্িনুবাহী ঘিাহা 

অনবিন্, নিহবহাহর লব হল্ত্ত হসানু, “অথীবা-শ্রিলাাঘীহলঘহা জাহতআ জম” ছলিহি 
শহীনিজ্ঞনূল্পন্ । হলীহীন্ঘন্স-বালালপহাতত লহ্জাথঃ | আল্যত্া ্মতীডণি ভলহ- 
ভরযীবীন্ী ভৃততর্নীষনাহাধহাআহ্ন্যামি: হঘাহিলি। লিঙ্গ যতি জভ্যাহক- 
অণীন-শ্রিলাহা-শ্রিহাচ্ভর জ্ঞাভনণ্ন শ্রিমাজাজ-নিলাবা: হযানু, লহক্কাত্হাহাগা। লখাছি 

_ আখ বহতা । লন্বির্ববীবানু নবদাতী ক্ষন । ভলঃ দহনাগ্লল্লইত লিলাব হল 
আহ্ডমন্ষ্ঘীবালাহাহনলী ভরঘুকলাহা: (২) বল: ঘহনাথী হমালাহিলাহা: (২) শ্রলী 
হকরা্ব,নুঘছি: (২) ভলী লম্যাহশান্ত্ুযুা ক্ষিবা (৬) বলী নিশাহা: (৬ শ্রল: 

ঘূল্ভঘীবালাহা: (ধ) ভ্রল আহ্কমন্কঅনতবীবাং (৩) ললী ভরঘত্ুক্ধীন্সমিঃ (4) লী 

ক্ডোহ্_ন্ঘনি: (২) ছলিননহ্াা। লন্তু হঘালাহিনাছাহাত হক্জীনদভিহাদী আা ঘহনাজী 
অর্সাহচনলান্তুযুা দ্লিসাডভিততিশ্বঘ | অলিক নহসাঙ্গী অলু জ্চম, লল্লিলাহালনইআ 

যুঘীন্ণজিনল্লইঘআ নব ভঙ্গ হলাআী ক্গিঘল্নেহানালালূ) জল্নলতি জ্দল্বিান্তুন্নতী: 

লিঘু'্ত লভ্র প্লভ্মাহজলাল্নবুআঙ্ষিানুদদতীহন্ । ভৃথাণি নহলাতী হল্লাদাহিলিন্তিজন- 
রাত হজজাত্বওন্ঘল্ি; হ্সাহিলিন্নজ । দৃতনভঘাহিগঘহসাণি কঘাল্তই ইন্তুতান।, অথ 
হহাহাগা । ভা ন্বাহন্ভঘীবানিলাহামিহিচ্ভ জ্কান্তলঘহদ তিবাবীন নিলাধাজলন 

ঘলিহআানধ। লখাহি অন্িভযীথাহ লম্ঘতুদ্ছাতনজ্জ ঘহলাগী কম, লী নিনাবা:, শল 

আহজপক্ষম্যীবালাহাত্বণী ভ্যগক্ষনাহা-ল্রিনাবাজ-নিজাী (২) লল: হযামলাহা-দৃতত্র- 
ভরযীবনাহী (২) ললী হকীনুঘভ্তুলহঘঘীবী (২) লী অন্িলীব্নঅল্য-নংলাতুক্ষক্নুগী 
লাহা: (৬) ভ্রলীওচ্হন্ববাজনভ্বতীবাহ্ লল্যাহকমান্ততুআা জ্ষিঘা (4) ললী শিলাথাঃ 

(€) অলহন্ব দৃতলর্থবীবালাহা: (৩) লুল আহ্জনকভঘীন: (4) লতী লশ্যতুক্ীন্দজি: 

(৭) লী হজীনুদঘিঃ (৭০) লধীক্ষান্হাহ্বাা | লব্বিভরণীব্ার্ নহদাতী জল্ম। লী 
মিলান: | লী তজ্যাবন্তত্রযীবালাহা: | ল্রলী লম্ঘহুক্ষলাহাঃ (২) শ্রলী অযঘুক্চনাহা- 

বিহাচ্ জ্ঞাতদরিধ্ম 'লিমাবঅনিলাবহযান-পাছাী (৭) লুল: দুক্রভবীবানাহাহীজুদী: 

(২) জল তলহইহাত্রথীব: (৮) জলী অন্বিনীহনজল্যঘহনাআী হল্মলাহাঃ (৬) শ্রশীডহচ্ভ- 
শরহাদভঘাবাহ রন্যাংচমান্তুদা ্ষিযা €5) ভলী মিআাহাঃ (৩) অল: দুরতীবানাহা: 

গুপনিকূপথম্ - ৰ ৩৫৩ 
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(৫) অলী ্ন্যাচেনকীলতেদী: (২) শজীজঘন্রকীদ্ঘলিঃ (২০) ভ্রণীহজীত্যলি: 

(২২) নঙ্ঘনহাজ্ব্ইন্ধন্া্লির্বীবাজ কছনাহীলুঘাহী, ল্রাহম্কাজসিক্যামনীহজিথিং- 
হআাম। ক্ষিত্ব লাহান্ধী যহাএব্ঘাত্ফব্হা নচ্ঈ কণাহারমিনাহী লীকনহিন্বর্ং অহদান্ত: 
হআব্। ত্ঘাহ্ন্যবঈললাহাভব্রহা হভীজুণলী লহন্সিনহী জরহলা ন আতু। জয 
ঘহলোত্নল্ত্রং কচ্সন্মিনানূ, বস্বনাহিহাওনি মুতান্দতি: | ল্রথাছি হকলঘহদাআী 
কল্ন, লী ধিলাধা: | অল আহ্লন্ধত্তীবানাহা-বংমাত্লবহক্ক্াজী | লী অঘতুক্ধনাহা: 

ঘহসাজ্ল্লন্ফে্মীঅল্ম-পিসাবহন্মতন্ক: জ্ঞান: (২) লল্্ঃ হযালাহ্িনাধী নিসাবানু 

দুতর্রতবীঘালাহাহজবিক: জাত: (২) লী হ্ডীব্ঘজিক্সজ্যাহজসক্ষততমীবাহনতইক্ষ: কান্ত? 

(২) অথ ভঘগুক্ীন্যলি: (*) লী হকীলুজিবিলি (4) ঘস্বহাজা । লত্মনাহান্বলক্ডান 
ঘহনাঙ্লল্নই জল্দন্দিল্ননান্ ঘচ্ঠ ঘুজীম্দপিঃ । লখাহি নহনাতুকজাাজা ঘহনাদ্বল্নহ- 
খিলাবত্বলন আহকনক্র্তবীবানাহাজ্ললী ভ্রঘঘৃক্ষলাহা-ঘহপাজ্ছল্নাহকমলর্জী (২) অথ 

হযামাছিনাহা: ঘংদাঙ্বল্লাং জ্লজী দিলাবহন্ঘ (২) ললী হজীনুঘলি: ঘহমাহ্নল্ই 

হুজ্জভমীবলাহাহন্ঘ (২) লল্র: ঘহমাত্তজ্লহ্্বঘীবা: (*) ভলী ভরঘঘূক্ীন্ঘলি: (এ) আখ 
হকীন্ঘন্িহিলি (ধ)। ঘন হ্যাললাহাহাশ ঘহদাধ্মল্তই ক্দন্িল্লনানু, ঘমহাতা। 

শ্রখাছি-_-ণহনাআী ক্চ্ল, লল: হনাত্মলনইআ লিনাথা:, তল: আহফলক্ষঘঘীবানাহা হললী 
ভঘঘুক্ধলাহা: ৫২) লন: হযানাহ্নাহা: নহলাক্জ্রল্লংকর্মতী (২) ল্লী হজীলুঘদ্ি: 

ঘহলাঙ্নল্নই কর্ম অতিসাবাহম্ব (২) লল: নংনাজ্ৰল্ইলে দৃজবভঘীযানাহা: (৬) লল: 

নংনাজ্বন্নইআন্তঘীন (৬) ললী অরঘঘুক্গীন্যসি: (ধ) ললী হকীন্ঘতি: (৩) হৃত্র 
ন্ীব্ঘলিবনকাভ ঘংদাণ্মল্লই জমন্বিল্লনাহচ্ভহালা | লখাহি-ঘহদাঘী কমা, জল 
ঘহলাগ্তল্তং ছিমান:, মল আহজমক্ষর্তযীঘনাহাজ্নলীনম্জূক্ষলাহা: €২) লন: হ্যাললাহা: 

(৭) ভ্রলী হ্ীবদতি দংনাত্ল্নংক্কচ্লঘী (২) লল: ঘহনার্নজ্নংকম্দঅনিলাব: 

(৬) লন: ঘুভনভ্রঘীবানাহা: (২) বল: ন্লাচ্ল্হঅঘীঘ: (8) ভ্রণী ভ্যসৃকীন্তজি: 

(৩) অথ হজীল্যতি (2) হিজন্ভহালা ॥৭০এ। 

ইহাদিগের ইতি । অর্থাং রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই গুণসমূহ পৃথিবীতে 
থাকে। জলে রূপ, রস ওস্পর্শ থাকে কিন্ত গন্ধ থাকে না। তেজে রূপ 

ও স্পর্শ থাকে কিন্ত রস ও গন্ধ থাকে না। বায়ৃতে কেবল স্পর্শ থাকে, 
অপর তিনটি গুণ থাকে না। জলের রূপ, রস ও স্পর্শ অপাকজ হইলেও 

জলবৃত্তি এই গুণত্রয় অনিভ্য। এবং তৈজসীয় রূপ ও স্পর্ন এবং বায়বীয় স্পর্শ 

অপাকজ হইলেও উহার! অনিত্য । জলবৃতি স্পর্শ অপাকজ শীতল । তৈজসীয় 

স্পর্শ অপাকজ উফ । বাসর স্পর্শ অপাকজ অনুষ্ণাশীত অর্থাৎ উফও নহে 
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শীতলও নহে । পৃথিবীবৃত্তি স্পর্শ পাকজ অনুষ্ঠাশীত অর্থাৎ উফও নহে 

শীতলও নহে । 

বিশ্বনাথ বলিলেন-_পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ ওস্পর্শ এই চারিটি গৃণেয় 

পাকজত্ব অর্থাৎ পাকজন্যত্ব আছে । কোন সময়েই অন্যত্র অর্থাং জল, তেজ ও 

বাম এই ভ্রব্যত্রয়ে উক্ত গুণচতুষ্টয় সমবেত হয় না। অগ্নিসংযোগ হইতে 

কেবল পৃথিবীতেই রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের পাকের দ্বার পরিবর্তন পরিলক্ষিত 

হয়। শতবার অগ্নি বার! উত্তপ্ত হইলেও জলসমবেত রূপাদির পরিবর্তন হয় 
না। গন্ধ কেবল পৃথিবীবৃতিগৃণ, অন্য দ্রব্যে থাকে না। জলে গন্ধের উপলব্ধি 

হইলে অথবা বাম়ুতে গন্ধের উপলক্কি হইলে বুঝিতে হইবে যে-_এঁ গন্ধ কোন 
পাধিবদ্রবেই আশ্রিত। সেই পাধিবদ্রব্যের সহিত জল ও বায়ুর সংযোগ 
ইওয়ায় তদাশ্রিত গন্ধ জল ও বায়ুতে প্রতীত বা প্রতিভাত হয়। এবং যেমন 

পৃথিবীর ও বায়ুর স্পর্শ শীতল ন। হইলে জলীয় পদার্থের সহিত পৃথিবী ও বায়ুর 
সংযোগ হওয়ায় উহাদের স্পর্শ শীতল বলিয়া উপলদ্ধি হয়, সেইরূপ জলে 

সৌরভ ও উঞ্ণতা গুণ থাকিলেও জলের সহিত কোন পাথিব ও তৈজসীয় বস্তুর 
সংষোগবশতঃ জলে সৌরভ ও উষ্ণতার উপলব্ধি হয়। সেই পাধিববস্তর মধ্যে 
কেবল পরমাণুতেই পাক হয়। এই কথা বৈশেষিকের! বলেন । তাহাদের 
অভিপ্রায় এই যে বূপপরিবর্তনের জনক তেজঃপদার্থের সহিত সংযোগ সম্ভব 
ন! হওয়ায় অবয্নবিদ্বারা আক্রান্ত অবয়বসমুহের পাক সম্ভব হয় না। কিন্ত 

বহিসংযোগ দ্বারা অবয়বিসকল বিনষ্ট হইলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সকল পরমাণুতে 

' পাক উৎপন্ন হয়। পুনরায় পর পরমাণুর সংযোগ হইতে বা দ্বার] ঘ্বযগুকাদিক্রমে 
মহাবয়বী পথ্যস্ত উৎপন্ন হয়। তেজের অত্যন্তবেগবশতঃ অল্পকাল মধ্যেই 

পূর্বসংস্থান বিনষ্ট ও শীঘ্র অপর সংস্থান উৎপন্ন হয়। এখানে ছ্াগুকাদি 

নিজের বিনাশ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয়ক্ষণের মধ্যে পুনরুৎপন্ন 
হইয়া দূপাদিবান্ হয়, তাহার প্রক্রিয়। শিল্ঠদিশের বোধসৌকার্্যার্থে প্রদপিত 

হইতেছে। 

বৈশেহিকগণ পরমাধুতে পাক স্বীকার করেন আর নৈয়ায়িকগণ অবর়বীতে 
পাক স্বীকার করেন। ভাহার মধ্যে অর্থাং বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকার ও 

অস্বীকার এই মতদয়ের মধ্যে বিভাগত্স্ক বিভাগ অস্বীস্কৃত হইলে নয়টি ক্ষণ হয়। 

এখন উত্তয়দেশসংযোগের অনুৎপত্তিবশতঃ পরমা ধুসমবেত ক্রিয়ানাশও উৎপন্ন 

হয় না, যেহেতু উত্তরদেশ-সংযোগ মন! হইলে ক্রিয়া নাপ হয় না। নবক্ষণ- 
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প্রক্কিয়া- নয়টি ক্ষণে ছ্বাণুকারদি রূপবান্। অর্থাং নৈয়ায়িকেরা বলেন-__ 

প্রদ্মলিত বহিনকৃণ্ডে ঘটসংস্থাপিত হইলে তীব্র বহিসংযোগঘ্বার1 ঘট বিন হয় 

না। ঘট বিনষ্ট হইলে “সেই এই ঘট” ইত্যাকারক প্রত্যভিজ্ঞা অপ্রমা হইত । 

স্তামঘট রক্তবর্ণ হইলেও এরূপ প্রত্যভিজ্ঞ] যথার্থ হয় । ইহাতে ঘটের অবিকল 

স্থিতিই সিদ্ধ হয়। এইজন্য স্বীকার করা উচিত ষে--অবয়বীতেও পাকজ 

রূপাদি উৎপন্ন হয়। অবয়বসমূহের সংযোগ যতই নিবিড় হউক্ না কেন, 
সেখানে অভিসৃশ্ক্প ছিদ্র থাকিবেই। ঘটে তৈলঘ্বতাদি থাকিলে ঘটের 
বহির্ভাগেও ওঁজ্জল্য প্রত্যয় হয়। এ ওঁজ্জল্য তৈলঘৃতাদ্ি দ্রব্যের বহিরাগমনেই 

উৎপন্ন হয়। যদি ঘটে অতি সৃষ্ষ্পচ্ছিত্র না থাকিত, তাহা হইলে দ্ৃততৈলাদির 
বহিরাগমন সম্ভব হইত না। এইরূপে ঘটে অতিসৃল্মচ্ছিদ্রের অবস্থিতি সিদ্ধ 

হইলে বা স্বীকৃত হইলে সৃষ্মতম অগ্ত্রিকণার প্রবেশের নিমিত্ত ঘটের সকল 

অবয়বের বিভাগ স্বীকার প্রয়োজন করে না। এই সৃক্ষছিদ্রে অগ্নিকপা প্রবেশ 
করিয়া ঘটের শ্যামনূপ বিনষ্ট করে এবং ঘটে রক্তরূপ উৎপন্ন করে । এই 

কারণেই নৈয়ায়িক অবযনবীতেও পরমাণু পরাস্ত সকল অবয্পবে পাক স্বীকার 

করেন এবং উভগ়্ত্র একই সঙ্গে পাক হওয়ায় একই সময়ে রূপান্তরের 

উৎপতি হয় । 

বৈশেষিক মতে বিভাগজন্ত বিভাগ স্বীকার করিলে কোন বস্তকে অপেক্ষা 
করিয়াই বিভাগ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় । আর বিভাগ কোন পদার্থকে 

অপেক্ষা না করিয়! নিরপেক্ষ ভাবে বিভাগের জনক হুইলে বিভাগ কন্ম বলিয়। 

গণ্য হওয়ায় বিভাগে কম্মলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। যেহেতু “সংযোগ ও 

বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ কন্ম বলিয়া কথিত” এই কথা বৈশেষিকসৃত্রে 

উক্ত আছে। অনপেক্ষ বা নিরপেক্ষ শবের--“কর্মের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন 

ভাবপদার্থের সাপেক্ষ” ইহাই বিবক্ষিত অর্থ । অন্যথা অর্থাং কর্মের 

অব্যবহিত পরবর্তী কোন ভাবপদার্কে অপেক্ষা না করিয়! সংযোগ ও 

বিভাগের কারণ কম্ম”” এইরূপ নিরপেক্ষ শব্দের পারিভাষিক অর্থ স্বীকার ন৷ 

করিলে কর্টদেরও উত্তরসংযোগের উৎপত্তিকালে পূর্বসংযোগের নাশ 

অপেক্ষিত হওয়ায় উত্তরসংযোগজনক কর্মে অব্যাপ্তি হয়, অর্থাং পূর্ববসংযোগ 

বিন না হইলে উত্তরসংযোগ উৎপন্ন হয় না। অতএব কর্ম-সংযোগ ও 

বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ না হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তির উৎপতি হয়। কিন্ত 

অনপেক্ষ শবের উক্ত বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ স্বীকার করিলে উক্ত অব্যাপ্তি 
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হয় না। যেহেতু কর্ম্ম পূর্ববসংযোগ নাশের সাপেক্ষ হইলেও লাশ ভাব পদার্থ 
নয় বলিয়। কর্মে উক্ত অব্যাপ্তি হইল ন1!। যেখানে অর্থাং কোন বস্তকে 
অপেক্ষা! করিয়া! বিভাগ বিভাগের জনকস্থলে যদি দ্রব্যের উৎপাদক-সংধোগের 
বিনাশবিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা করিয়া! বিভাগজন্থ বিভাগ হয়, তাহ! হইলে 

তখন দশক্ষণা প্রক্রিয়] হয় । আর যদি দ্রব্যনাশবিশিষ্$ কালকে অপেক্ষা করিয়। 
বিভাগজন্য বিভাগ হয়, তাহ হইলে তখন একাদশক্ষণ। প্রক্রিয় হয় । তথাহি-- 

সেই প্রক্রিয়াসকল বণিত হইতেছে-_প্রথমে নবক্ষণ! প্রক্রিয়া । [এই কল্পে 

বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকৃত হয় নাই ] ষথ! বহ্চিসংযোগ হইতে পরমাণুতে কর্ম্ম 

অর্থাৎ দ্বাগ্রুকের উৎপাদক পরমাণুদ্ধয়ের মধ্যে একটিতে ক্রিয়া । তাহার পর 
দ্বগুক-আরস্ভক অন্কপরমাণুর সহিত বিভাগ, তাহার পর দ্বণ্রকের উৎপাদক 

ংযোগের নাশ, তাহার পর দ্বাগ্ুকের নাশ (১), পরমাণুগতরূপনাশের প্রতি 

দবপুকাত্মক দ্রব্য প্রতিবন্ধক বলিয়! দ্যণুকনাশের পূর্বের শ্যামবর্ণের নাশ অসস্ভব- 

হেতু দ্বাগ্রকনাশের পর পরমাথুতে শ্যামাদিরূপের নাশ হয় (২), তাহার পর 

অন্য বহিসংযোগ হইতে রক্তরূপাদি চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হয় (৩), তাহার পর 

দ্যগুকাত্মক দ্রব্যের উৎপাদক-অনুকৃলক্রিয়। (৪), তাহার পর বিভাগ (৫), তাহার 

পর পুর্ববসংযোগের নাশ (৬), তাহার পর দ্বাগুকের উৎপাদকসংযোগ (৭), 

তাহার পর দ্বাগুকের উৎপত্তি (৮), তাহার পর রক্তরূপাদি চতুষ্টয় গুণের 
উৎপতি (৯)-_ ইহাই নবক্ষণ! প্রক্রিয়।। 

যদি বল শ্যামাদিপীপের বিনাশক্ষণে বা রুক্তরূপাদির উৎপতিক্ষণে 

পরমাণুতে দ্যগ্ুকাত্মক দ্রব্যের উৎপাদক অনুগুণক্রিয়! উৎপন্ন হউকৃ। এইরূপ 
বলিতে পার না। যেহেতু অগ্নিসংযুক্ত পরমাণুতে যে কর্ম উৎপন্ন হয়, 

সেই কর্মের বিনাশ ব্যতীত এবং গুণের উৎপত্তি ব্যতীত সেই পরমাণুতে 
দ্বগ্ুকের উৎপাদক অনুকূল ক্রিয়ার উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেহেতু 

কর্মবিশিষ্ট দ্রব্যের উপরে কর্ম থাকে না এবং নিুণ৭ দ্রব্যে দ্রব্যের উৎপাদক 
অনুগুণকর্মের অনুৎপত্তি হয় । অর্থাং উত্তরদেশে সংযোগই ক্রিয়ার বিনাশক 
একথ। পৃর্বেবে কথিত হইয়াছে । এ উত্তরদেশসংযোগ দ্বাগুকনাশ হইতে 

উৎপন্ন হয়, অতএব উহ ছ্বাথুকনাশের পরক্ষণে অর্থাৎ শ্যামনাশক্ষণে উৎপন্ন 
হয়। সুতরাং স্যামবর্ণ বিনাশক্ষণে পরমাধুক্রিয়ার বিনাশ হয় । তাহার পর 
রক্তরূপের উৎপতি হয়, তাহার পর দ্বাথুকের উৎপাদক ক্রিয়ার উৎপতি হয়। 

নিপুণ দ্রব্যে ক্রিয়া বা কর্ম থাকে না, যেহেতু অভিঘাত, নোদন, বেগ ও 
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অনৃষ্টাদি ক্রিয়াজনক পদার্থমাত্রই গুপবিশেষ, এ গুণসমৃহের পূর্ব্বোধপততি 
ব্যতিরেকে এ গুণজন্য ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি বল তথাপি শ্যাম- 

রূপাদির বিনাশকালে পরমাণুতে রক্তরূপাদি উৎপন্ন হউকৃ। এরূপ কথা 
বলিতে পার না। যেহেতু পূর্বেবাংপন্ন রূপাদি পরবর্তী রূপাদির উংপতির 
প্রতি প্রতিবন্ধক বলিয়। পূর্বেবাংপন্ন রূপাদির ধ্বংস ও পরবর্তী রূপাস্তরের 
প্রতি কারণ বলিয়। গণ্য । 

এখন দশক্ষপপ্রক্রিয়া । যথা-_-সেই দশক্ষণপ্রক্রিয় ছ্যপ্ুকের উৎপাদক 

সংযোগের বিনাশবিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা করিয়া বিভাগজন্য বিভাগের 
উৎপত্তির পর উৎপন্ন হয়। যথা বহ্িসংযোগ হইতে দ্বগুকের উৎপাদক 

পরমাণৃতে কর্ম বা ক্রিয়া। তাহার পর বিভাগ, তাহার পর ছ্বণুকের 

প্রযোজক-সংযোগের নাশ, তাহার পর ছ্বাণুকের নাশ ও বিভাগজন্য বিভাগ (১) 

অর্থাং তৃতীয়ক্ষণে দ্বযগ্ুকের প্রযোজক-সংযোগ বিনষ্ট হয় এবং চতুর্থক্ষণে 
পরমাণু-আকাশ-বিভাগরূপ বিভাগজন্য বিভাগ উৎপন্ন হয়। তাহার পর 
পরমাণু-সমবেত-শ্যামরূপের নাশ এবং পরমাণু ও আকাশের সংযোগ নাশ (২) 

যেহেতু পরমাণু-সমবেত শ্যামরূপ বিনাশের প্রতি ছ্বণুকনাশ কারণ বলিয়া 

কারণীভূত দ্বণুকনাশের পূর্বে কাধ্যভূত পরমাধু-সমবেত শ্যামরূপের নাশ 
সম্ভব হয় না । তাহার পর রক্তরূপ উৎপন্ন হয় ও উত্তরসংযোগ উৎপন্ন হয় (৩), 

যেহেতু উত্তরসংযোগ ব্যতীত পূর্ববক্রিয়া বিনষ্ট হয় না, একটি কর্মের 

উপস্থিতিকালে অন্য কম্ম উৎপন্ন হয় না। এইজন্য দ্বাগ্ুকের প্রযোজক কন্মের 

উৎপত্তির পূর্বের উত্তরসংযোগের উৎপত্তি প্রয়োজন । কর্মসথজন্য পরবর্তী 
যোগ দ্বারা বিনষ হয়। সেইজন্য উত্তরসংযোগের উৎপত্তির পর বহিঃর- 

সংযোগবিশেষজন্ক পরমাণুতে কন্ম” বিনষ্ট হয় (8)। তাহার পর অদৃষ্টবিশিষ্ট 
আত্মসংযোগ হইতে দ্রব্যারস্তানৃগুপক্রিয়া (৫) অর্থাং সেই সেই ঘটাদি, 

যাহার ভোগসাধন হইবে, তাদৃশ-অদ্বষ্ট সহকৃত-আত্মার--পরমাণুর সহিত 

বহিসংযোগবশতঃ দ্রব্যের আরপস্ানুক্রিয়৷ উৎপন্ন হয় । সেই অনুগুপক্রিয়ার 

উৎপত্তির পর বিভাগ হয় (৬), বিভাগের পর পূর্বসংযোগের নাশ (৭) তাহার 

পর দ্রব্যের প্রয়োজক উত্তরসংষোগ ৮) তাহার পর দ্বাগুকের উৎপতি (৯) 

তাহার পর রক্তরূপাদির উৎপতি (১০)। 

এখন একাদশক্ষপপ্রক্রিয়া--বহ্চসংযোগ হইতে পরমাণুতে ক্রিয়া! উৎপন্ন 

হয়। তাদৃশ কর্মের উৎপত্তির পর বিভাগ উৎপন্ন হয় । বিভাগের উৎপত্তির 
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পর দ্রব্যের উৎপাদক সংযোগের নাশ। তাহার পর দ্বযপ্ুকের নাশ ০১), 

তাহার পর দ্বাপুকনাশবিশিষ্টকালকে অপেক্ষা করিয়া বিভাগজন্য বিভাগ ও 
স্যামরূপের নাশ হয় (২), তাহার পর পূর্বসংযোগের নাশও রক্তরূপের 

উৎপত্তি (৩), তাহার পর উত্তরসংযোগ (৪), তাহার পর বন্চির নোদনজন্ত 

পরমাণুতে কর্মের নাশ (৫), তাহার পর অদৃষ্টবিশিষ্ট আত্মার সংযোগ 

হইতে দ্রব্যারস্তের অনুগুপক্রিয়া (৬), .তাহার পর বিভাগ (৭) তাহার পর পুর্ব 
সংযোগের নাশ (৮), তাহার পর দ্রব্যের আরস্ভক উত্তরসংযোগ (৯), তাহার পর 

দ্যপ্নুকের উৎপত্তি (১০), তাহার পর রক্তরূপাদির উৎপত্তি (১১)। মধ্যম 

শবের মত অর্থাং আকাশের কোন অংশাবচ্ছেদে উৎপন্ন একটি শবের দ্বারা 

পূর্ববক্ষণোংপন্ন শব্দবিনষ্ট হয় এবং দ্বিতীয়ক্ষণে আর একটি শব্দ উৎপন্ন হয়। 

দ্বিতীয়ক্ষণোংপন শব দ্বারা প্রথমক্ষণোতপন্ন শববিনষ্ট হয় এবং তৃতীয়ক্ষণে 

অপর একটি শব্ধ উৎপন্ন হয় । এইরূপ ধারাক্রমে শব্ধ উৎপন্ন হুইয়। কর্ণাবচ্ছেদে 

আকাশে উপস্থিত হইয়! শ্রবণেন্ত্িয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় হয় । এই শব্ধারার 

মধ্যে দ্বিতীয়ক্ষণোতপন্ন শব্দটি প্রথমক্ষণোতপন্ন শব্দের নাশক হয় এবং তৃতীয়- 

ক্ষণোংপন্ন শবের জনক হয়। সেইরূপ একবহিসংযোগ হইতে শ্যামরূপের 

নাশ ও রক্তরূপের উৎপত্তি হয় না। কারণ ততক্ষণ পর্য্যস্ত একটি বহি থাকে 

না। অর্থাৎ আকাশের কোন দেশাবচ্ছেদে কোন একটি শব্দ উৎপন্ন হইলে 

তাহ! হইতে পরক্ষণে আর একটি শব উৎপন্ন হয়, পরক্ষণে তাহ! হইতে আর 

একটি শব উৎপন্ন হয় । এইরূপ ধারাক্রমে শব্দ উৎপন্ন হইয়া কর্ণাবচ্ছেদে 

আকাশে উপস্থিত হইলেই উহ] শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রত্যক্ষযোগা বিষয় হয় । এ 

শবধারার মধ্যে দ্বিতীয় শবটি প্রথম শকের বিনাশক ও তৃতীয় শবের উৎপাদক 

হয়। সেইরূপ এক দ্বুকনাশক-বহিসংষোগ হইতে শ্যামরূপের নাশ ও 

রক্তরূপের উৎপত্তি হয় না। যেহেতু ততক্ষণ পর্য্যন্ত কারণ থাকে না । অর্থাং 
যেমন বহিসংযোগ হইতে দ্বণুক বিনষ্ট হওয়ায় পরমাধুদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইয়। 
পড়িল, অমনি বহিনপরমাঘুসংযোগও নষ্ট হইল । অতএব দ্ব্ণুক নাশের 

সমকালেই বিনষ্ট হয় বলিয়! বহি রক্তরূপের উৎপত্তির অব্যবহ্থিত পুর্ববক্ষণ 
পর্য্যস্ত থাকিতে পারিল না। এই নিমিত এ বহি রক্তরূপার্দির উৎপত্তির 

কারণ বলিয়! পরিগণিত হয় না। 

আর বিনাশক যদি উৎপাদক বা গ্রযোক্তক বলিয়] স্বীকৃত হয় অর্থাং 

নাশকাতিরিক্ত কোন পদার্থ উৎপাদক বলিয়] স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে 
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রক্তরূপাদি বিনষ্ট হওয়ার পর তাদৃশ বহিসংযোগ স্যামরূপাদির বিনাশকালে 

বিনষ্ট হইলে অগ্নিসংযোগ নাশের ছার] তদুতরক্ষণে রক্তরূপাদির উৎপতির 

অসন্ভবহেত পরমাগ্ন চিরকাল রূপশৃন্য থাকিবে । উৎপাদকতাবচ্ছেদক যদি 
নাশকতাবচ্ছেদক হয়, তাহা হইলে কার্য্যতাবচ্ছেদক ও সামাশ্তাকারে পৃথিবী- 

পরমাণুরূপত্ব হইবে। অগ্নিসংযোগ যদি বিনাশক হয়, তবে অগ্নিসংযোগত্ব 

নাশকতাবচ্ছেদক হইবে । আবার সেই অগ্নিসংষোগত্ব কারণতাবচ্ছেদক হইলে 

কাধ্যতাবচ্ছেদকও সামান্যাকারে পৃথিবীপরমাথুরূপত্ব হইবে। যেহেতু 

কারণতাবচ্ছেদকের-বৈচিত্র্যবশতঃই কাধ্যেরও বৈচিত্র্য উৎপন্ন পরিলক্ষিত 

হয় নচেং হয় না। এখানে কারণতাবচ্ছেদক অগ্নিসংযোগত্ব এক বলিয়। 

কার্যত কোন বৈচিত্র্য হয় না। স্থৃতরাং নাশরুতাবচ্ছেদকই যদি 
কারণধতাবচ্ছেদক বা উৎপাদকতাবচ্ছেদক হয়, তাহ। হইলে রক্তরূপ উৎপন্ন ও 

সেই অগ্নি বিন হইলে কোন পরমাণু রক্ততর, কোন পরমাণু রক্ততম এইরূপ 

হইতে পারিল ন1। অথচ সিন্দ্রাদিতে তাদ্বশ রক্তরূপের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয় । 
এইরূপে দ্বাণুকনাশক কর্মবিশিষ্ত পরমাণু ভিন্ন দ্বাণুকান্তরের আরম্ভক বা 
উৎপাদক পরমাণুতে দ্বাণুকের উৎপাদক সংযোগনাশাদির উৎপতিক্ষণে 

দবণুকাস্তরের আরস্ভক কর্মের উৎপত্তি স্বীকৃত হওয়ায় পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অহ্টম 

রূপে ছ্যথুকনাশের ক্ষণে গুণ উৎপন্ন হয় । অর্থাৎ রক্তরূপাির উৎপত্তি হয় । এ 

পর্যন্ত এক পরমা ণুতেই ক্রিয়ার উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে । এখন অপর পরমাণুতে 

কর্মোৎপত্তি স্বীকৃত হইলে কিরূপ প্রক্রিয়া উৎপন্ন হইবে, সেই কথ গ্রন্থকার 

বলিতেছেন--“তথাহি” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার1। একটি পরমা ণুতে ক্রিয়৷ উৎপন্ন হয়, 

কর্মের উৎপত্তির পর বিভাগ উৎপন্ন হয়, বিভাগের উৎপত্তির পর আরম্ভক বা 

উৎপাদকসংযোগ বিনষ্ট হয় ও অপর পরমা ুতে 'ক্রিয়। উৎপন্ন হয়। তাহার পর 

দ্যণুক বিনষ্ট হয় ও অন্য পরমাণুর ক্রিক্লার জন্য বিভাগ হয়--এই একটি কাল 

(১), তাহার পর শ্যামরূপাদি বিনষ্ট ও বিভাগ হইতে পুর্বব-সংষোগের নাশ-__ 

এই একটি কাল (২), তাহার পর রক্তরূপের উৎপতি ও দ্রব্যের উৎপাদক 

সংযোগ--এই একটি কাল (৩), তাহার পর দ্বা্ুকের উৎপতি (৪), তাহার 

পর রক্তরূপের উৎপতি (৫), পঞ্চক্ষণ। প্রক্রিয়1 | 

দ্রব্য নাশের উৎপত্তিক্ষণে--অন্য পরমাথুতে ক্রিয়াচিত্তাদ্বারা হযষ্ঠক্ষণে 
রক্তরূপের উৎপতি হয়। তথাহি পরমা ঘুক্তিক্পা! দ্বারা অপর পরমাণুর সহিত 
বিভাগ, তাহার পর আরস্ভক সংযোগ বিনষ্ট হয় । তাহার পুর দ্বপুকের নাশ 
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ও অস্ত পরমাগুতে কর্ম উৎপন্ন হয় (১), ভাহার পর শ্যামরূপাদির নাশ ও 

অপর পরমাণৃতে কর্মের উৎপত্তি হয় (২), তাহার পর রূক্তব্ূপের উৎপত্তি ও 

অন্য পরমাধৃতে পূর্ববসংযোগের বিনাশ (৩), তাহার পর অন্য পরমাণুর সহিত 
পূর্ববসংযোগের উৎপত্তি (৪), তাহার পর ছ্বগুকের উতপত্তি (৫), ছ্যগুকের 
উৎপত্তির পর রক্তব্ূপের উৎপত্ি (৬), এবং শ্যামব্ূপের নাশের উৎপত্িকাজে 

অপর পরমানুতে কর্শচিত্তাত্বার] সপ্ুক্ষণ' প্রক্রিয়া । তথাহি-_-পরমাথুতে ক্রিয়া, 
তাহার পর অপর পরমাণুর সহিত বিভাগের উৎপত্তি । তাহার পর উৎপাদক- 

ংযোগ বিনষ্ট হয়, তাহার পর দ্বপ্ুক বিনষ্ট হয় (১), তাহার শ্যামাদিরপের 
নাশ ও অন্য পরমাথুর ক্রিয়৷ (২), তাহার রক্তরূপের উৎপত্তি ও অপর 

পরমাণুর সহিত কর্ম্মজন্য বিভাগ (৩), তাহার পর অন্য পরমাণুর সহিত 
পূর্বসংযোগ নাশ (9), তাহার পর অপর পরমাণুর সহিত সংযোগ ৫৫), 

তাহার পর দ্বাথুকের উৎপত্তি (৬), তাহার পর রক্তরূপের উৎপতি (৭), 

এইরূপ রক্তরূপের উৎপতি সমকালে অন্য পরমাণুতে কর্মচিস্তা করিলে 

অহিক্ষণ। প্রক্রিয়া হয়। যথা পরমাণুতে কর্ম, তাহার পর অন্য পরমাণুর 

বিভাগ, তাহার পর উৎপাদক-সংযোগের নাশ, তাহার পর ছ্/গ্ুকের নাশ (১), 

তাহার পর শ্যামরূপের নাশ (২), তাহার পর রক্তর্ূপের উৎপত্তি ও অন্য 

পরমাণুতে কর্ম (৩), তাহার পর অন্য পরমাণুর কর্মজন্য বিভাগ (৪), 

তাহার পর সেই বিভাগ জন্য পূর্বব-সংযোগের নাশ (৫), তাহার পর অপর 
পরমাণুর সংযোগ (৬), তাহার পর দ্বথুকের উৎপতি (৭), তাহার পর 

রক্তরূপের উৎপত্তি ৮), এই অফ্টক্ষপ! ॥ ১০৫ ॥ 

লমামিক্কালা ৪ লম ভ্শণুন্ধাহানঘবীড্মবী । 

বাগলাভ্সলন্তাই নু ইন: অকনাওলিনীহরী ॥৫০থ|| 

লিন লিংনন্ক্বললিত্গ5লিতমলিজ্সবী । 

ভ্রিলাহম: নহাজুল্তা অন্কানুবিজা লা: 11৫০৩|| 

নৈয়ায়িকের অবয্নবীতে পাক স্বীকার করেন বলিয়া পরমাণুৃতে ও 
দ্যপ্নুকাদিতে অগ্নিসংযোগের দ্বার] পাকক্রিয়। তাহার] অভীষ্ট বন্ত বলিয়া! মনে 
করেন । ভাহারা বলেন--প্রজ্বলিত বহিকুণ্ডে ঘটটি স্থাপিত হইলে তীব্র 

বহছিসংযোগের দ্বার! ঘট বিন হয় না। ঘট বিনষ্ট হইলে “সেই এই ঘট” 

গুণনিরাপণম্ ৩৬১ 
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ইত্যাকারক অপ্রমা গ্রত্যভিজ্ঞা হইত । ম্মামরূপবিশিষ্ট ঘট যখন বহ্িসংযোগের 
দ্বার! রক্তরূপবিশিফ হয়, তখন “সেই এই ঘট” ইভ্যাকারক যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা- 

বোধ উৎপন্ন হয়। এই নিমিত অবয়বীতেও পাকজ রূপাদির উৎপতি স্বীকার 

করেন। তাহাদের আশয় এই যে-_অবয়বীসমূহ সচ্ছিত্র। অবস্নবসমূহের 
সংযোগ যতই নিবিড় বা দৃঢ় হউক্ না কেন, সেখানে অতি সৃক্ষ্ষ-ছিদ্র 
থাকিবেই। ঘটের বহির্দেশে ও তৈল দ্বৃতাদিজনিত ওজ্কল্য প্রতিভাত হয়। 

উক্ত ওজ্কল্যের প্রতীতি তৈল-দৃতাদি দ্রব্যের বছিরাগমন জন্যই হইয়। থাকে । 

যর্দি ঘট বা অবয়বী অতি সৃষ্্মভাবে সচ্ছিদ্র না হইত, তাহা হইলে ঘটের 

বহির্ভাগে তৈলাদির আগমন সম্ভব হইত না । এইভাবে ঘটে যদি অতি সৃ্্ম- 

ছিদ্র থাক! সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঘটের রন্্রপথে সৃশ্ষ্পতম অগ্মিকণা প্রবেশ 

করিয়া রূপারদির পরিবর্তন করে, কিন্তু দ্বাগুকাদি অবয়বীর কোন রূপান্তর বা 
পরিবর্তন হয় না। মুতরাং এ সৃক্ম ছিদ্রে অগ্নিকণা প্রবেশ করিয়া ঘটের 

স্যামরূপ বিনষ্ট করে এবং রক্তরূপ উৎপন্ন করে । তখন “এই ঘট সেই” এইরূপ 

প্রমা প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান উৎপন্ন হয় । এই কারণে নৈয়ার্িকগণ অবয়বীতেও 
পরমাণু পর্য্যন্ত অবয়বসমূহে পাকক্তিয় স্বীকার করেন। 

সংখ্যা একটি সামান্য গুণ । এক, ছুই, তিন প্রভৃতি ব্যবহারের কারপীত্ৃত 

সামান্য গুপই সংখ্যা । যে দ্রব্যে একত্ব সংখ্যা থাকে, তাহা! “এক” শব্দ দ্বারা, 

ষে দ্রব্যে দ্বিত্ব সংখ্যা থাকে, তাহা “দুই” শব দ্বারা এবং যে দ্রব্যে ত্রিত্ব সংখ্যা 

থাকে, তাহা “তিন” শব্ধ দ্বারা বোধিত হয় । এইভাবে চার পাচ প্রভৃতি 

স্থলেও বুঝিতে হইবে । উক্ত নিয়মানৃসারে “রাম এক” এরূপ ব্যবহারে হেতু 
একত্ব সংখ্যা । রাম, শ্যাম দুই এরূপ ব্যবহারে হেতু দ্বিত্ব সংখ্যা। রাম শ্যাম 

ও যদ এই তিন জন এরূপ ব্যবহারে হেতু ত্রিত্ব সংখ্যা। সকল সংখ্য| নয়টি 

দ্রব্যেই থাকে । এই নিমিত সংখ্যা সামান্য গুণ বলিয়া অভিহিত । প্রথম 
সংখ্য/ একত্ব আর অন্তিম বা চরম সংখ্যা পরার্ধ। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সংখ্যা 
একত্ব। নিত্যদ্রব্“-সমবেত একত্ব সংখ্যা নিত্য, আর অনিত্য ভ্রব্-সমবেত 
একত্ব সংখ্যা অনিত্য ৷ সর্ববাপেক্ষা বৃহং বা! অধিক সংখ্যা পরার্ধ। দুই, তিন, 

চার প্রভৃতি এবং শত, সহত্র, অত, লক্ষ, নিমৃত ও কোটি প্রভৃতি সংখ্যাসমূহ 

একত্ব ও পরার্ধ এই উভয়ের মধ্যবর্ত সংখ্যা । নিত্য ভ্রব্“-সমবেত একত্ব সংখ্যার 
উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। আর অনিত্য দ্রব্য-সমবেত একত্বসংখ্যার উৎপত্তি 

ও বিনাশ আছে। একত্ব সংখ্যার আশ্রয়ভৃত অনিভ্য দ্রব্য ঘটাদির 
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সমবায়িকারণ কপালাদির একত্বসংখ্যা_-কপালদয়ের একত্বঘ্বয় এ কপালাদি 

ছয়জন ঘটাদির একত্বসংখ্যার উৎপাদক ব1 অসমৰায্িকারণ । ঘটাদির একত্ব- 
ংখ্যা কপালদ্বয়াদির একত্বদ্বশ্ন হইতে উৎপন্ন হয়। ঘটাদির বিনাশে একত্ব 

সংখ্যা বিন হয়, এইজন্য অনিত্য দ্রব্যের একত্ব সংখ্য। অনিত্য বলিয়! স্বীকৃত । 

ঘ্বিত্বাদি পরার্ধ পর্য্যন্ত সকল সংখ্যাই অনিত্যবস্ত । দিত্বাদি সংখ্যার উৎপত্তি 
প্রক্রিয়ার বিষয়টি প্রণিধানগম্য । উক্ত বিষয়টি স্কুলতঃ এইরূপ-_দ্িত্বসংখ্যার 

উৎপতিতে দুইটি দ্রব্য সমবায়িকারণরূপে গণ্য হয় । এ দুইটি দ্রব্যের মধ্যে 

প্রত্যেকটি দ্রব্যে অবস্থিত একত্বসংখ্যা--দুইটি একত্বসংখ্য। অসমবায়িকারণ 

বলিয়া পরিগণিত হয়। এবং এই দ্বইটি একত্বের জ্ঞান নিমিত্তকারণ বলিয়া 

গণ্য হয়। এখানে দ্িত্বাদি হইতে পরার্ধ পর্য্যস্ত সংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধি 
হইতে উৎপন্ন হয় । অপেক্ষাবৃদ্ধির নাশে দ্বিত্বাদি সংখ্যা বিনষ্ট হয়। 

“অয়মেকঃ অয়মেক£” ইহাই অপেক্ষাবৃদ্ধি নামে অভিহিত। যেমন চেত্র ও 

মৈত্র এই ব্যক্তিদয় দ্বিত্বসংখ্যার সমবায়িকারণ । চৈত্রসমবেত একত্ব ও মৈত্র- 
সমবেত একত্ব দ্বিত্বসংখ্যার অসমবায়িকারণ । যে ব্যক্তি চৈত্র ও মৈত্রকে লক্ষ্য 

করিয়া “ইমো দে” এরাপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। চৈত্রকে লক্ষ্য করিয়া 
“অয়মেকঃ” ও মৈত্রকে লক্ষ্য করিয়। “অয়মেকঃ” সেই ব্যক্তির এতাদৃশ অপেক্ষা 

বৃদ্ধি চৈত্র মৈত্রনিষ্ঠ ছিত্বসংখ্যার প্রতি নিমিকারণরূপে গণ্য হয় । এইভাবে 
দ্বিত্বাদি হইতে পরার্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যার প্রতি অপেক্ষাবুৃদ্ধি নিমিত্তকারণ হয়। 

চৈত্র ও মৈত্রের সহিত আমার চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষ হইল এবং চৈ ও মৈত্র এই উভয়ে- 
স্থিত দুইটি একত্বের সহিতও চস্ষুঃ-সন্নিকর্ষ হইল এবং এ দুইটি একত্বে সমবেত 
একত্বত্ব জাতির সহিতও চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষ হইল । এই তিনটি সন্নিকর্ষ একই সময়ে 
__প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হইল । যেমন প্রথম সন্মিকর্ষ হইল-_চৈত্র মৈত্রের সহিত 
চক্ষুঃ-সংযোগ, দ্বিতীয় সন্মিকর্ষ হইল- চৈত্র মৈত্রনিষ্ঠ একত্ব সংখ্যার সহিত 
চক্ষুঃ-সংমুক্তসমবায়, তৃতীয় সন্নিকর্ষ হইল-_একত্ব সংখ্যায় অবস্থিত একত্বত্ব 
সামান্তের সহিত চক্ষঃসংযুক্তসমবেত সমবায় ॥ ১০৬-১০৭ ॥ 

ঈবাধিষ্কানানিনি । লঘাহিচ্চানা মব্রী হঘনৃক্ষাহথী অন্রমলিল্ঘদি ঘান্ী অন্বলি। 
বন্বানবনাহাঘ:-অলথনিলা অন্তরা লন্তীঃ জুবদাঘীল্মেসমিজ্তহজযইস্ত 

অন্ভ্ততইস্ত অনি দাকী নল লিভম্যব, শহীন্সিচ্চল্বন অলল্লাত্রমনি-অল্লাহাকজ্যন বাহমমূ। 
হত্যত্ব আীড্য ঘন হুতাহি-সহ্মলিষ়্াণি অভ । যগত্ত ন সজিষ্বা) ঙ্গায- 

লিলাহী5ঘি ভতীঙ্গিঘবী ছলি। অরঘাঁ নিক্ধনযিন্তুনান্থ--বাঘালিলি ॥ হাজনা জ্যলস্থাহা- 

গুণনিরূপণম্ ৩৬৩ 



স্বার্থ ক্ষাত্ণ অঁভীত্প্র: 0২০৫ লিতীতি্নি । নিতইিন্তু নহলাঘতরাহিত্তু হক 

নিআমূ। অনি ঘত্রান্থী চৃকতললিত্রনিজ্য্থঃ। নিহলাত্থী ভ্যাঅত্যস্থিভযা 
অনস্বানুতিজল্যাঃ ॥২০৩॥ 

নৈর়ায্িকানামিতি । নৈয়ায়সিকদিগের মতে দ্বাণ্ুকাদি অবয়বীতেও 

পাকক্রিয়৷ হয়। তাহাদের আশয় এই যে-দ্ব্গ্রকাদি অবয়বীসমূহ সচ্ছিত্র 
বলিয়। উহাদের রন্পথে বহিচর সৃশ্ষ্ম অবয়ব বা সৃশ্মতম বহ্িকণ! প্রবেশ করে। 

সেই অন্তঃপ্রবিষ্ট সৃষ্ষম অবয়বসমূহের দ্বারা অবয়বসমূহ অবরুদ্ধ হইলেও 
অবয়বসমূহের পাক অনুভব বিরুদ্ধ নহে । বৈশেষিক বলেন-_-অবয়বীতে 
পাক স্বীকৃত হইলে দ্বযণুকাি অনত্ত অবয়বী এবং উহাদের ধ্বংস কল্পনায় 
গৌরবদোষ পরিলক্ষিত হয় । 

কিন্ত নৈয়ায়িক মতে অবয়বীর ধ্বংস স্বীকার ন৷ করিয়। অবয়বীতে পাক 

বা রূপারির পরিবর্তন শ্বীকার করিলে “সেই এই ঘট” এরূপ প্রত্যভিজ্ঞাও 

সঙ্গত হয় বা প্রমারূপে গণ্য হয় । কিন্ত যেস্থানে উক্ত প্রকার প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান 

নাই, সেখানে অবয়বীর নাশ ব! ধ্বংস স্বীকার কর] হয়। 

গ্রন্থকার সংখ্য। নিরূপণ করিতেছেন-__-“গণন।” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা একাদি- 
সংখ্যা গণন। ব্যবহারে অসাধারণ কারণ ॥ ১০৬॥ নিত্য ইত্যাদি। পরমাণু 

প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যবৃত্তি একত্বসংখ্য। নিত্য । ঘট পট প্রভৃতি অনিত্য দ্রব্যবৃত্তি 

একত্ৃসংখ্য। অনিত্য। দ্বিত্বাদি হইতে পরার্ধ পর্যযস্ত সংখ্যাকে ব্যাসজ্যবৃতি 

অর্থাৎ একত্বানবচ্ছিন্ন সংখ্যা বলে । এবং উহ্বারা “অয়মেকঃ অয়মেকঃ" এরূপ 

অপেক্ষা বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। অর্থাং কোনস্থানে অনেক দ্রব্য থাকিলেও 

যতক্ষণ পথ্যন্ত কোন ব্যক্তি “এই একটি এই একটি” এইভাবে গণন। ন। করেন, 

তাবংকাল পর্যন্ত তাহার দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইজন্য অপেক্ষা- 

বুদ্ধি দ্বিত্বাদি সংখ্যার নিমিত্কারণ বলিয়! কথিত হয়। অপেক্ষাবৃদ্ধির নাশে 

দ্বিত্বাদির নাশ হয়। অতএব উৎপাদবিনাশশালী বলিয়। দ্বিত্বাদি সংখ্যা দ্রব্য 

সমবেত একত্বের মত স্বাভাবিক গুপ বলিয়। গণ্য নহে । ঘিত্বাদি গুপ বলিয়া 

স্বীকৃত হইলে তাহার সমবায়িকারণের প্রয়োজন হয় । কিন্ত সকল স্থানে তাহা 

সম্ভব হয় না। যেহেতু অনুংপন্ন বা বিনষ্ট দ্রব্যকে গ্রহণ করিয়াও অপেক্ষাবুদ্ধি 

হইতে দ্বিত্বাদি সংখ্য। উৎপন্ন হইয়া! থাকে ॥ 

কেহ কেহ বলেন--রূপাদিতে যে একত্ঘিত্বাদিসংখ্যা বিদ্যমান থাকে, 

তাহার! গুণপদার্থ বলিয়। স্বীকৃত নহে। যেহেতু ভ্রব্যই গুণাদির সমবার়ি কারণ 

৩৬৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হয় । কিন্ত রূপাদিগুণপদার্থ গুণের সমবারিকারণ হয় না। তাহাদের মতে 
একতাদি সমবায়সন্বন্ধে দ্রব্যেই থাকে । কিস্ত দ্বিতবাদি পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে 
রূপাদিগুণ পদার্থে থাকে ॥ ১০৬-১০৭ 

অনন্ধান্নম-ন্সাঁমা হব নত ঘবিজ্কীলিলা: | 
অনঙধানুত্রিলাহাম্ব লাহাজীনা লিভনিন: |1০৫।। 

ছিত্বার্দি সংখ্যাসমূহ পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে অনেক আশ্রয়ে থাকে বলিয়া উহার! 
অনেকাশ্রয় পর্য্যাপ্ত বলিয়া কীত্তিত হয়। অপেক্ষাবৃদ্ধির নাশে দ্বিত্বাদি 
সংখ্যার নাশ হয়। “ইমে। দে!” ইত্যাদি প্রতীতি করিতে হইলে “অয়মেকঃ 
অয়মেকঃ” এরূপ অপেক্ষাবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। এই অপেক্ষাবুদ্ধির উৎপত্তির 
পর ঘটাদিতে দ্বিত্বের উৎপত্তি হয়, তাহার পর দঘ্িত্ব দরিত্বত্বে” এরূপ 
নিব্বিকয্পকজ্ঞান হয় । তাহার পরক্ষণে দ্বিত্ের প্রত্যক্ষ হয় ও অপেক্ষাবুদ্ধির 
নাশ হয়। অপেক্ষাবুদ্ধির নাশের পর দ্িত্বের নাশ হয়। এই নিমিত্ত 
অপেক্ষাবুদ্ধিকে ত্রিক্ষণস্থায়িনী বলিয়া স্বীকার কর! হয় ॥ ১০৮॥ 

অলন্কলি। হহাঘি ্রিবলাবিঅ্অন্্: ( ভললনাঃ ) সতীক ঘহাানঘি অর্ঘবি, লখাঘি 
হক্ধী ব্রালিলি স্সযাানান্ হৃক্দী ল নানিলি সত্যব-ভক্ানাঙ্ঘ নিভলাহীনা ঘযযামিজহাজ: 
জষিন্বন্ ভ্তচ্নল্খীওপন্া্সঘীওভুটঘবী । অইহ্থাবুত্রিনাহাহিনি। সথমনধহানত্রিলী- 
ভ্রিঘীনুঘলি লী নিহীন্বতাহ্ান ন্রিতকঅলিত্তিক্কক্নাবলক্ষম্ । ললী অিংঅহশিনিহাসসেতযহা- 
মধহানুজিনাহাহন্ব লী জরিলাহা ছলি। বস্যঘি স্বালালা লিহাঘমাঙ্গজখাঘিক্ল, মীম্য- 
নিখুষিহীম-যুগালা ₹লীলহগ্বতি-যুঘলাহ্ঘততান্ ঃ খাদি অথহ্থাুত জিহাআালকা ঘিং- 
দতএবী। অন্যথা লিলিল্নন্ক্কাউউঈহ্যাজুতজিলাহানন্নং দিহবীনলাহা: হাব, নন্ত 
ভিতঅসতযহান্, লহানী' লিঅআামালানূ। নিহ্াদালকাঁ ন্বহৃহাহলা স্বানজনলীণঘনামূ। 
অভলাহ্ নিংসবযহ্থাবিক্ঞদধহাবুত্ লাহাক জজতযবী। ল ল্থাইহ্ান্ততিলাহাব্ কথ 
প্রিংলাহা হুলি আভ্যমূ। ভ্কাক্তান্তই লিল্বসত্যহাধাজান। অইহ্থানুকতিহন্তন্ঘাহিষ্কা 
বন্লাহানীল্লাহা ছলি দ্ধজ্লানূ। অলত্ত্র অন্ন্ততীঘাইহান্রত্িজল্য নিংলাহ্ক বীলত 
মৃত্য হলি ক্ুয়ণী। লন্বারহাজুক্ ভ্রিংঅসবযহাক্জাআক্রলভ্তর ছলি লান্যম। ভাঘৰন 
গরিব সতী জাহ্তংঅ্নীন্িনততানু। অন্লীছি্িধ ঘৃক্কান্থী অধীহাজুতিঘাঁবানাম্। 
ঘবাহিন্ডা্ীনঘংনাগণাতালীম্মীতাইহানুততি লমাজাল্ললপিঘীঘিনানদহানত্রিঘালিংলা- 
হিকাহছালিলি ॥২০৫॥ 

অনেকইতি। যদিও ছ্িত্বাদি সংখ্যাসমূহ সমবায় সম্বন্ধে ঘট পট প্রভৃতি 

গুণনিরূপণম্ ৩৬৫ 



প্রত্যেক দ্রব্যে আছে তথাপি “একো ছে” এরপ প্রীতি প্রমাণসিদ্ধ গ্রমাত্মক 

নহে এবং “একে ৷ ন দো!” এরূপ প্রতীতি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়। দ্বিত্বাদি সংখ্যা- 
সমূহের পর্ম্যাপ্ডিসবরূপ অনেকাশ্রয়ভূত কোন সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। 

পর্যাপ্ত সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে একোদ্িত্ববান্ এরূপ জ্ঞান যেমন উৎপন্ন হয়, 

সেইরূপ একো ছে এরূপ ভ্রমাত্মক জ্ঞানও উৎপন্ন হউকৃ, যেহেতু সমবায়সন্বন্ধে 
ছ্বিত্ব একটি দ্রব্যেও থাকে । অথচ “অয়ং দে!” ইহ] দুইটি পদার্থ এরপ প্রত্যয়ের 

প্রামাণ্য নাই। কিন্তু “ইমো দো” ইহার] ছুইটি পদার্থ এরূপ প্রত্যয়ের 

প্রামাণ্য আছে। পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রত্যেক পদার্থবৃত্তি না হইলেও সমবায়- 

সমবেত পদার্থসমূহের মধ্যে প্রত্যেক পদার্থবৃতি স্বীকার করিতে হইবে। এই 
কারণেই “অয়ং ছিত্ববান্” ইহ! দ্বিত্ববিশিষ্ট এরপ প্রত্যয়ের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় । 

পরি-_সমাকৃ, আপ্তি-_-প্রাপ্তি, লক্ষণ-_স্বরূপ যাহার এই বন্ুত্রীহি সমাস নিম্পন্ন 

পর্য্যাপ্তিলক্ষণ শব্দের এতাদৃশ অর্থ বোধিত হয়। প্রাচীন মতসিদ্ধ দ্বিত্ব নাশের 

প্রক্রিয়! দেখাইতেছেন--প্রথম ইতি । প্রথমক্ষণে অর্থাং ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের পর 

“ইহা একটি ইহা! একটি” এইভাবে অপেক্ষাবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, ছিত্বের উপত্তিতে 

এই জ্ঞানের অপেক্ষ! থাকে বলিয়া এই জ্ঞান অপেক্ষাবৃদ্ধি নামে অভিহিত হয় । 
দ্বিতীয়ক্ষণে অপেক্ষাবুদ্ধিজন্ত দ্বিত্ব উৎপন্ন হয় । তৃতীয়ক্ষণে ছিত্বত্বের নিধিবকল্পা- 
বক বিশেষণজ্ঞান ব দ্বিত্বসামান্জ্ঞনাত্মক বিশেষণজ্ঞান উৎপন্ন হয় । চতুর্থক্ষণে 
ঘিতবত্ববিশিষ্ট ছিত্বের প্রত্যক্ষ আ্কজ্ঞান ও পূর্ববক্ষণোৎপন্ন ছিত্বসামান্যজ্ঞানছার। 

অপেক্ষাবুদ্ধি বিনষ্ট হয় । পঞ্চমক্ষণে দ্বিত্ব বিনষ্ট হয় । যদিও সকলজ্ঞান ছিক্ষণ- 
মাত্র স্থায়ী, যেহেতু দিক্, কাল, আকাশ ও আত্মা এই বিভ্পদার্থ চতুষ্টয়ের 
যোগ্যবিশেষগুপসকল নিজের পূর্ববর্তী বা পূর্বববৃতি গুণের দ্বার! বিনষ্ট হয়, 
তথাপি অপেক্ষাবুদ্ধি জিক্ষণস্থায়ী বলিয় কল্পিত হয় । অন্যথা অর্থাং অপেক্ষা- 
বুদ্ধি ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়া! কল্পিত বা স্বীকৃত ন! হইলে নিধ্বিকল্পকজ্ঞানকালে 
অপেক্ষারুদ্ধিনীশের অব্যবহিতপরক্ষণে দ্বিত্বেরই নাশ হউক্ পরস্ত দ্বিত্বের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, যেহেতু তখন গ্রত্যক্ষভ্ঞানের বিষয় ছিত্ব বিদ্যমান নাই। 

এবং চক্ষুরাদি ইত্জ্রিয়ের দ্বার বিদ্যমান পদার্থেরই প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকার কর? 

হয়। অতএব দ্বিত্বপ্রত্যক্ষের অনৃপপত্িবশতঃ দ্বিত্বের নিধ্বিকল্পক প্রত্যক্ষই 

অপেক্ষাবৃদ্ধিরনাশক বলিয়! কল্পিত হয় । অতএব অপেক্ষাবুদ্ধি ত্রিক্ষপন্থায়ী ইহা 
স্বীকার করিতে হইবে । যদি বল অপেক্ষাবুদ্ধির নাশে কেমন করিয়। ছিত্বের 
নাশ হয় ? এপ শঙ্কা! করিতে পার না। কারণ কালাস্তরে অর্থাৎ অপেক্ষাবুদ্ধির 

৩৬৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অভাবকালে দ্বিত্বের প্রতযচ্ষ হয় না। এই নিমিতই অপেক্ষাবুদ্ধিয় সত! ছ্বিত্বের 

উৎপাদিক। এবং অপেক্ষারুদ্ধির নাশ দ্বিত্বের নাশক বঙগিয়৷ কল্পিত হয়। অর্থাৎ 
দ্বিত্বাদি সংখ্যা অপেক্ষাবৃদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। অপেক্ষরুদ্ধির লাশ হইল 

কাধ্যতৃত ছ্বিত্বেরও নাশ হইবে। কারণনাশে কাধ্যের নাশ ইহাই স্বতঃসিদ্ধ 
কঞ্িত বা স্বীকৃত বস্ত। দ্বিত্বাদি সংখ্যাসমূহ অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য বজিয়! সেই 
পুরুষের অপেক্ষাবৃদ্ধি হইতে উৎপন্ন দ্বিত্বা দিসংখ্য। সেই পুরুষের দ্বারাই অনুভূত 

হয় এরূপ কল্পিত বা স্বীকৃত আছে । যদি বল অপেক্ষাবুদ্ধি খিতাদিসংখ্যার 

প্রত্যক্ষের প্রতি কারণরূপে কক্পিত হউক্, পরস্ত দ্বিত্বের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত 

ন। হউকৃ। এরূপ বলিতে পার না। যেহেত কার্য্যতাবচ্ছেদক ঘ্বিত্বপ্রত্যক্ষত্ব 

অপেক্ষা দ্বিত্বত্ব কাধ্যতাবচ্ছেদকরপে স্বীকৃত হইলে লাঘব হয় বলিয়া অপেক্ষা- 

বুদ্ধি ছিত্বের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত। যোগীদিগের অপেক্ষা- 

বুদ্ধি অতিজ্তরিয় দ্বপ্ুকাদিগত দ্বিত্বাদির প্রতি কারণ । সৃষ্টিকালীন ব1 মহা প্রলয়- 
কালীন পরমাণু প্রভৃতিগত ঈশ্বরীয় অপেক্ষাবৃদ্ধি দ্বিত্বাদির কারণ হয় ॥ ১০৮। 

অলিনত্তনুবিযাঁ জাও্নহানুব্তিফজ্যব | 

ঘহিমাঘা মঈন লালল্যনন্তাত ক্কাতামূ 1২০৫1 
আনৃহীর্ঘ' মনত উ্তনিবি বহু হবি: | 
অলিতঘ হলিত্ৰ ভ্ালিত লিব্ঘলুহানুরদূ ৫০।। 
অসার: নহিলাগাঙ্ব সন্বহাবদি' আনব | 
শনিতর্থ, ভুমতুক্ষানী প্ অভসাজন্যমুহান্রমূ ॥৫৫।। 
ঘবিমার্ ঘতাী নত ঘবিমাগঅনুভ্যবী | 
সন্বন: হাধিক্তান্তনী অ: অঁঘীযাভবীল জল্মব ॥৫৫২॥ 

“অয়মেকঃ অন্নমেকঃ” ইহা! একটি ইহা একটি" এইভাবে অনেককে বিষয় 

করিয় যে একত্বের জ্ঞান হয়, তাহাই অপেক্ষাবুদ্ধি বলিম্া! অভিহিত হয়। 
যাহার দ্বারা কোন ভ্রব্যকে পরিমাপ করা হয়, তাহাই পরিমাণ শবের অর্থ । 

মানব্যবহারের অসাধারণ কারণকে পরিমাণ বলে । এই পদার্থটি ক্ষুত্র, এই 

পদার্থটি বৃহধ, এই বস্তটি লম্বা, এই বস্তটি প্রশস্ত এইভাবে দ্রব্যের পরিমিতির ব 

পরিমাপের যে প্রয়োগ বা ব্যবহার হইয়া! থাকে, সেই ব্যবহারের অসাধারণ- 

কারণ পরিমাণ বলিয়া কথিত হয়। এই পরিমাণ নয়টি দ্রব্যেই থাকে । ক্ষুদ্র, 
দীর্ঘ, জন্বা! ও প্রশত্ত ইহারা যেমন পরিমাণবিশেষ বলিল] গণ্য হয়, সেইরূপ 

গুধণনিরূপণম্ ৬৬৭ 



অল্প অধিক গ্রড়াতিও পরিমাণবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ পরিমাণ চারি 

প্রকার-_অপ্র, দীর্ঘ, মহৎ ও হুস্ব এই চারি প্রকার পরিমাণের ভেদ নৈয়ায়িকগণ 

বলেন। পরমাণু, মন, আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা এই নিত্য দ্রব্যসমূহের 
পরিমাণ নিত্য । যেহেতু নিত্যপরিমাণের আতশ্রয়ভূত দ্রব্যগুলির উৎপতি ও 

বিনাশ নাই। দ্বগ্ুকাদি অনিত্য দ্রব্যসমূহের পরিমাণ অনিত্য যেহেতু এই 
অনিত্য পরিমাণের আশ্রয়ভৃত দ্বাগ্নকাদি দ্রব্যযকলের উৎপত্তি ও বিনাশ 

আছে। অণৃপরিমাণ নিত্য ও অনিত্যভেদে ছুই প্রকার । পরমাঁগুতে ও মনে 
যে অণুপরিমাণ আছে তাহা নিত্য, আর দ্বগুকে যে অণুপরিমাণ আছে তাহা 
অনিত্য। মহৎপরিমাণও নিত্য এবং অনিত্যভেদে দুই প্রকার। আকাশ, 

কাল, দিক্ ও আত্মা! ইহার] নিত্য দ্রব্য বলিয়। উহাদের আশ্রিত মহুংপরিমাণ 

ও নিত্য বলিয়া গণ্য। এই নিত্য মহংপরিমাণ পরম-মহৎপরিমাণ বলিয়। 

অভিহিত হয়। পরমাণুও দ্বযণুক ভিন্ন পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বাম্থু এই সকল 
অনিত্য দ্রব্যে অনিত্য মহুৎপরিমাণ থাকে । এই অনিত্যপরিমাণ, সংখ্যা হইতে, 

পরিমাণ হইতে ও শিথিলাখ্যসংযোগ নামক প্রচয় হইতে উৎপন্ন হয় । কারণী- 

ভূত সংখ্যা দ্বারা কার্ষ্যত্বত দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। কারণীতুত পরিমাপ 
দ্বার! কাধ্যভূত দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয় । সমবায়িকারণ ত্রসরেণু প্রভাতির 
মহৎপরিমাণ হইতে কাধ্যভূত চতত্ররেণুকাদিদ্রব্যের মহৎপরিমাণ উৎপন্ন হয় । 

সমবায়িকারণ তত্তর পরিমাণ হইতে কার্ধভূত পটের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। 

পরিমাপাশ্রয়তৃত দ্রব্যের অবয়ব সকলের প্রচয় (বৃদ্ধি) বা! শিথিলসংযোগ ছার 
এঁ দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। পরমাণুর সংখ্যাদ্বার দ্বগ্রুকের অধুপরিমাণ 

উৎপন্ন হয় এবং দ্বগ্রকের 'সংখ্যান্বার! ত্রসরেণুর মহৎপরিমাণ উৎপন্ন হয়। 

দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্বাপ্ুক হয় । এ ছটিই পরমাধুতে যে দ্বিত্বসংখ্যা থাকে, 

সেই ছ্বিত্বসংখ্য দ্বাগুকের পরিমাণ উৎপন্ন করে। তিনটি দ্বগ্ুকের দ্বার] 
ত্রসরেণ্র হয়। তিনটি দ্বাগ্ুকগত ত্রিত্রসংখ্যা ত্রসরেণুর মহৎপরিমাণ উৎপন্ন 
করে। অতএব পরিলক্ষিত হয় যে পরমাগুগত সংখ্যা! হইতে দ্যগ্রুকের পরিমাণ 

উৎপন্ন হয় এবং দ্বযণ্ুকগত সংখ্যা! হইতে ত্রসরেগুর পরিমাণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু 

সমবায়িকারণীডূত পরমাধুর পরিমাণ হইতে কার্ষযভূত ছণুকের পরিমাণ 
উৎপন্ন হয় না এবং সমবায়িকারণীতুত ছ্যবুকের পরিমাণ হইতে কার্য্যভূত 
অসরেণুর পরিমাণ উৎপন্ন হয় না। সমবায়িকারণের পরিমাণ কার্য্যত্বত 
দ্রব্গত পরিমাণের জনক হয় এই নিয়ম দ্বপ্ুক ও ভ্রসরেণুর পরিমাপোংপতি- 

৩৬৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙগী 



স্থলে স্বীকৃত হয় না। যেহেতু “পরিমাণং সজাতীয়োকৃষ্টপরিমাণজনকো- 
ভবতি” অর্থাং যে পরিমাণ কারণ হইবে, সেই পরিমাণ নিজের সজাতীয় ও 

নিজের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহতরপরিমাণের জনক হয় এরূপ নিয়ম বা 

ব্যাপ্তি নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন । এই নিয়ম স্বীকৃত না হইলে ছ্াণুকের 
পরিমাণ যদি ত্রসরেণুর পরিমাপের জনক হয়, তাহা হইলে ত্রসরেণুর পরিমাণকে 

দ্বাগ্ুক পরিমাণের সজাতীয় পরিমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু 

ঘ্যধুক পরিমাণের সজাতীয় পরিমাণ হইল অণুপরিমাথ। এখন অ্রসরেণুর 

পরিমাণকে দ্বাণুকপরিমাণের সজাতীয় পরিমাণ অর্থাং অণুপরিমাণ বলিয়। 

স্বীকার করিলে মহতদ্রব্যের উৎপত্তিই বিদ্বিত বা অসম্ভব হইয়া! উঠে। 

তণ্তর পরিমাণ পটের মহত্তরপরিমাণের জনক হয়। তত্ততে মহৎপরিমাণ 

থাকে । তস্তর পরিমাণ ও পটের পরিমাণ সজাতীয় এবং তস্ত পরিমাণ নিজ- 

পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাং মহত্তরপরিমাণ পটে উৎপন্ন করে। এন্সপ 

ত্রসরেণুর পরিমাণ ও চতত্ররেথুর পরিমাণ সজাতীয় এবং ভ্রসরেনুপরিমাণ নিজ 

পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তরপরিমাণ চতভ্ররেথুতে উৎপন্ন করে। 

পরমাণুর পরিমাণ ও দ্বণুকের পরিমাণ সজাতীয় হইলেও পরমাণুপরিমাণ নিজ 

পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাং অথুতর পরিমাণের জনক হয়, কিন্তু দ্যণুক- 
পরিমাণ অণুতর পরিমাণ বলিয়। গণ্য নহে, যেহেতু অথুতরপরিমাণ অবাস্তব ব। 

অলীক বস্ত । স্ৃতরাং পরমাণুপরিমাণ দ্বাপুকপরিমাণের জনক বা কারণ হইতে 
পারিল না। এইজন্য ছ্বণুক ও ত্রসরেণুর পরিমাণ উহাদের সমবায়িকারণের 

পরিমাণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না! । কিন্তু সংখ্যাজন্য বলিয়। উক্ত হইয়াছে । 

অনিত্য পরিমাণ প্রচয় (বৃদ্ধি) বা শিথিলাখ্যসংযোগদ্ধারা মহৎ- 

পরিমাণের জনক হয়। যথ। ধুনুরী দ্বাপা তুলাপিগ্ডের সহিত শিথিলসংযোগ 

হইলে তৃুলাতে মহুৎপরিমাণ উৎপন্ন হয় । এই মহৎপরিমাণ তুলার অবয়বের 

শিথিল সংযোগজন্য হয় ॥১০৯-১১২॥ 

অনহানুজি: ্কা ? হ্যল আহ্ _অলনক্ষতলি | অযলক্ষীড্যঈন্ত হব্ঘাক্কা হিপ: | 

ইহুল্তুনীঘ্ঘম্--ঘসালিযণীক্ষহ্বাল, ভরস লিংআছিলিল্লা আক্টুকঅহ্ষা ভল্বহানী, যখ্া 

উনালাহানিলি চ্যল্হুভীল্কাহ: | আন্মাহণভ্নু-_নিংলাহিজ্ঞমলীন অন্তুক্ন নল্মন্বী, লশ্বান্ 

শিরা হিজ্ঞাধি্কা অন্টুতহজালিনালিহিষ্মজরী। বীলাধনাহাহ্তুদ্ন্নদি লিংনাহী 
গিংঅতলাহা্সহী হীনান। ছুথেত্ব-_ছুনী আন্তুই্য উনজিসর্বীলিহণঘক্বন। অন্তু 

অঁফযাল্জব্ত সত অআহ্কতাধমালাল্লীননহ্য ঈং্যশ্রঘঅমূ । 

গুণ(নরূপপম্ ৩৬৯ 
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ঘহিনাগ নিকঘযনি--ঘব্পামিলি | নহিলিলিভমবন্থাহাঘাআাহ্ণ জ্ঞাহণা নহিলাতা- 

লিত্য্থ:। লক্ত্নিঘন্-_অভা মন্হ হীর্ঘ ছুঁহতস্বতি। লন্-ঘহিনাআল্ | লিত্য- 

লিতযঙস ঘহিলাজপিকযল্লনতঘল | আযলনত্যনাণি ণহ্নাগদিতত্তুলরবী । অলিক্য- 

মিলি দৃততরান্নিলম্ । লখান্বানিব্যঘহিলাণ অঁতযাজল্ৰ নহিলাঅজল্য সম্বযজল্য 

নত: । লস অভ্যাঅল্যন্তুহান্তলি_ অনিল্যমিলি । হাঘুকস সলইআহল্ম হিলাঘা 

সলি ঘহলাঘ্-নহিলাঘ লযঘুকাহি-ঘহিদাআ তাল জ্বাৰ্তামূ। নহ্লাতাহস কন্বলান- 

জালীযীনূক্কুসঘেহিদাতঅলন্তত্রানু। ল্বঘ্ক্তাবি-ঘহিনাত তত নহলাতরঘুআানহাযা 

লীনুক্কুচ্তন্। লবইঘু-নহিলাণ তত ল ঘজালীঘমূ। অলঃ ণহলাথী লিনলরত্ভঘা লঘজচ্চ- 

নহিলাতহস, আগ্ক্ঙ্গিত্রঅফ্যা নন সঅইসৃঘহিলাতআহআাভদলাধিক্কাআামিতযখ: । ঘহিলাঘা- 

জল্য ঘহ্মাআন্তুহাহ্হলি নহিলাণ ঘত্রানান্িলি। ঘতাহ্দিহিলাঘ কণাভাহি-ঘঙংিলাঘা- 

অল্যমূ্ । সন্বযঅন্সস্ভুহান্ত্ত্র' দন্বঘ নির্বকি _সন্বঘ হলি ॥২০৭-২২২৭॥ 

অপেক্ষাবৃদ্ধি কাহাকে বলে? এই আকাক্ষা নিবৃত্তির জন্য গ্রন্থকার 

অপেক্ষাবুদ্ধির স্বরূপ বলিতেছেন_-“অনেকৈকত্ব” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার] । 

«অয়মেকঃ অয়মেক2” ইহা! একটি, ইহ! একটি-_এইভাবে অনেক বস্তকে বিষয় 

করিয়! যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই অপেক্ষাবৃদ্ধি বলিয়। কথিত । 

কন্দলীকার বলেন-_অপেক্ষাবৃদ্ধি বিষয়টি এইভাবে বুঝিতে হইবে-_ 

যেখানে “এই এক এই এক” ইত্যাদি অনিয়ত সংখ্যক জ্ঞান হয়, সেখানে দ্বিত্বাদি 

ভিন্ন বনুত্ব সংখ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন সেনা বন ইতাদিস্থলে বন্ছতৃ- 

সংখ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্তু উদয়নাচাধ্য দইএর অধিক সংখ্যাকে বন্ুত্ব 

বলিয়া স্বীকার করেন । অতএব ত্রিত্বত্বাদির ব্যাপিকা বহুত্বত্ব জাতি, ভ্রিত্বতাদি 

হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে । সেন বন প্রভৃতিস্থলে ত্রিত্বাদিসংখ্যার জ্ঞান 

থাকিলেও সেখানে নিয়ত অনেক বিষয়ক একত্ব জ্ঞানাভাবরূপদোষবশতঃ 

ভ্রিত্বাদিতে ত্রিত্বত্বাদি জ্ঞান বোধিত হয় না। বনৃত্ব ত্রিত্বাদি হইতে অনতিরিক্ত 

রূপে স্বীকৃত হইলে “এই সেনাগুলি এই সেন! হইতে বহুতর” ইত্যাকার ক- 

প্রতীতি উৎপন্ন হয় । কিন্তু বন্ুত্ব ব্রিত্বাদি হইতে অতিরিক্ত সংখ্যা রূপে স্বীকৃত 

হইলে তাহার তারতম্যের অভাববশতঃ অর্থাং নিজের সজাতীয় উৎকর্ষের 

অভাব হেতু উহ! এক রূপ বা সমান জাতি বলিয়। “এই সেনাসমূহ এই সেনা 

হইতে বহুতর” এরূপ প্রতীতির উৎপত্তি হয় না। এইরূপ বুঝিতে হইবে । 

পরিমাণ নিরূপণ করিতেছেন-_-“পরিমাণ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার] । পরিমিতির 

অর্থাং দ্রব্য পরিমাপের যে ব্যবহার বা! প্রয়োগ, সেই ব্যবহারের অসাধারণ 

৩৭০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



কারণই পরিমাণপদার্থ । সেই পরিমাণ চারিপ্রকার-_-অপু (ক্ষুদ্র ), মহত, দীর্ঘ 

ওত্ুত্ব। কারিকাস্থিত “তং” শব্দ দ্বারা পরিমাণ গৃহীত হইবে । কারিকাস্থিত 

নিত্যপদের সহিত উহ্য পর্িমাণপদের অন্বয় হইবে । “জায়তে”__ উৎপন্ন হয় 

এই ক্রিয়াপদের সহিত অনৃবৃত্তিপরিমাণপদের অন্বয় হইবে । অনিত্যপদটি 

কারিকায় পূর্বকথিত পরিমাণপদের সহিত অন্থিত হইবে । কারপীভূত দ্রব্যের 

খ্যা হইতে কার্যযভূতদ্রব্যাশ্রিত অনিত্যপরিমাণ উৎপন্ন হয়। কারণীভূত- 

দ্রব্যের পরিমাণ হইতে কাধ্যভূতদ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। অনিত্য- 
পরিমাণের আশ্রয়ভূত অনিত্যদ্রব্যের অবয়বসমূহছের প্রচয় হইতে এ দ্রব্যের 

পরিমাণ উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে গ্রন্থকার দ্রব্যের সংখ্যাজন্য পরিমাণের 

উদাহরণ দেখাইতেছেন-__-“অনিত!” ইত্যাদিগ্রন্থ দ্বার1। দ্যণুকপরিমাণের প্রতি 

এবং ত্রসরেণ পরিমাণের প্রতি পরমাথুর পরিমাণ কিংব দ্বধুকের পরিমাণ 
কারণ হয় না। যেহেতু যে পরিমাণ কারণ হইবে, সেই পরিমাণ নিজের সজাতীয় 

ও নিজের পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহ্ত্তরপরিমাণের জনক হয়। 

পরমাণুর পরিমাণও দ্বাণুকের পরিমাণ সজাতীয় হইলেও দ্বণুকপরিমাণ কিন্ত 

পরমাণুপরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাং মহত্তরপরিমাণ নহে । ত্রসরেণুর পরিমাণ 
দ্যণুকপরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাং মহৎপরিমাণ হইলেও ত্রসরেণ পরিমাণ 

কিন্তু দ্যগুকপরিমাণের সজাতীয় নহে । এইজন্যই পরমাণথুপরিমাণ ছ্বাণুক- 

পরিমাণের কারণ হয় না এবং দ্বপুকপরিম1ণ ত্রসরেণ্র পরিমাণের প্রতিও 

কারণ হয় না। অতএব সমবায়িকারণীভূত পরমাণুর দ্বিত্বসংখ্য] দ্বাণুক- 

পরিমাণের অসমবায়িকারণ এবং সমবায়িকারণ দ্বণুকের ত্রিত্বসংখ্য ভ্রসরেণু- 

পরিমাণের অসমবায়িকারণ। 

পরিমাণ জন্য পরিমাণের উদাহরণ দেখাইতেছেন__-“পরিমাণং ঘটাদে।” 

ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার1। কপালাদ্ি_পরিমাণ হইতে কাধ্যভূত ঘটাদিপরিমাণ 

উৎপন্ন হয়। প্রচয়জন্য দ্রব্যের পরিমাণের উদাহরণ দেখাইবার জন্য প্রথমে 

প্রচয়ের স্বরূপ বা লক্ষণ বলিতেছেন-_-“প্রচয়” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । শিথিলাখ্য- 

সংযোগ প্রচয় বলিয়। কথিত । সেই প্রচয় হইতে দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয় । 

ইহার উদাহরণ গ্রন্থকার পরের কারিকায় বলিবেন ॥ ১০৯-১১২ ॥ 

ঘহিলা্ নুকাবী লাহাজনাঙ্গহলাহাল: । 

জভসালবৃনু তুঘনূতন ভ্যান ঘন সংঘন্ধাততমূ ৫৫২0 

গুণনিরূপণম্ ৩৭১ 



অল্যীগল্সামানলী লাভয ভবিবাখংমৃন্ররী | 

অংলালু ঘৃঘহিক লি সবীলিছি নিজমাতা || 

ধুনুরীর দ্বারা তৃলাপিণ্ডের সহিত শিথিল সংযোগ হইলে শিথিলসংযোগ হইতে 

তুলাতে ষে মহৎপরিমাণ উৎপন্ন হয়। এ পরিমাণ তুলার অবয়বের প্রচয় 
নামক শিখিলসংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়। এ পবিমাপের আশ্রয় তুল! বিনষ্ট 

হইলে আশ্রিত উক্ত পরিমাণও বিনষ্ট হয়। সংখ্যার মত কিন্তু পৃথকৃত দ্রব্যের 

সামান্যগুণ। এই দ্রব্যটি এই দ্রব্য হইতে পৃথক্ অর্থাং গরু হইতে অশ্ব পৃথক্ 

এইরূপ প্রত্যয়ের বা জ্ঞানের প্রতি পৃথকৃত্ব অসাধারণ কারণ । সংখ্যার মত 

নিত্যবস্তরৃত্তি একত্বনিত্য এবং অনিত্যবস্তবৃত্তি একত্বঅনিত্য, দ্বিপৃথকৃত্বাদি সর্বত্রই 

অনিত্য। “এইটি ইহ] হইতে পৃথকৃ” “এইটি ইহা নহে” এই প্রতীতিদ্বয়ের 

বৈলক্ষণ্যবশতঃ পৃথকৃত্বকে অগ্যোহন্যাভাব বলা যায় না। পৃথকৃত্ব দুইপ্রকার-- 
একপৃথকৃত্ব ও দ্বিপৃথকৃত্বাদি । নিতাদ্রব্যে অবস্থিত বা সমবেত একপৃথকৃত 

নিত্য এবং অনিত্যদ্রব্যে সমবেত একপৃথকৃত্বে অনিত্য, দ্বিপৃথকৃত্বাদি প্রভৃতি 

সকল পৃথকৃত্বই অনিত্য। উক্ত তেদবশতঃ পৃথক্ অন্যোহত্যাভাবের অন্তত 

হইতে পারে না। এই নিমিত্ত নৈয়াপ্লিকেরা বলেন অন্য্োইন্যাভাবের দ্বারা 

পৃথকৃত্বের চরিতার্থত1 হইতে পারে না৷ ॥ ১১৩-১১৪ ॥ 

ঘহ্লান নাগঘনাহাইন লহ্মলীতআছু-লাহা হলি । আখান্ নহিলাতাহধীত। ল 

ল্লামলিলাহা: ক্ুখ্ব ণহিনাঘআ-লাহান্ক:, অব্ঘদি অততনিনি সিন্নন্তুহাত্ঘিহদাঘ] লিষ্ট 

লহ্থঘন্বব শাডঘনিল: দতঅজিষ্বান$ঘি নহিলাঞাল্তহহ্ৰ সত্জহ্থাবিভ্রতনাকিলি ভ্াভঙমূ। 

নহলাঘুনিহউন ছি লযঘঘুকভঘ লাহীওনহলঞ্তুণীঘ: | লল্গাহী নন যঘূকলাহা: | হল 

গাগা নহ্াননশ্রিণীলাহাহ্জানরহ্যক্গতত্রানূ , ঝলিন্ব লাহাকঈলঞুনঘদলালস ঘা লাহাহ্তানক্ত- 

সিন্তুদহানঘহআানু। হাহীহাহানত্রসলীঘন্বধ5লন্রাতিকাহতলাহাহতান্রহসকততাহ্ত্রযপরিলাহা 

আন্রহন্ধঃ | লন্ব হামিলাহীগনি লল্তল্নহ্বতীবাত্ নহ্লাতাগিত্র্য ল হসাহিনি 

শ্রাভযলূ। সাদি ননাহালিঘাবীনাজনতাধিকাহ্আ-অন্ত্ু-অনীবানাহালু, ঘন্তনাহাত্সাতহত- 

ক্মতাব্। ক্িস্ব লল্তজল্লহহ্য লত্ণহানযনতন গুন ' অল্ঘনু হত নল আনু, লল্ত্ল্তব্ধন- 

ভ্বাহআমানানু। লল্নল্লহহসালযলরতনাঘার ন্ব ল বন নহ্লাআাছিনয অন্ুতলন্যাল্লহ্- 
নু। লভলান্ পঙ্স বল্লল্ত-অযীবী অলি দুতমব' দতুলাহা্বল: অহাল্ন্রতীন্নিহিত্রিঅহয' 

তীক্াহ্যলু। অনরঘতিন: সব্সসিষ্বানন্ত্র ভ্বাজাতীন হাঘক্রকিক্ষাহ্নিন্। লনম্ব 

ভুবলল্ব্য হল ললজল্বহন্ক্াহানু দুর জীন অভাল্লহলাহঞ্মল্লালিনি তাভযনূ। 

৩৭ং ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



মূহঘী: ঘনানইহাবালিহীঘানূ লগ ঘতব্রযাতমলানূ, ঘূকহা লানারভ্যহয মঙগীঘভচ্পহর 
নানিহলান্্ | লহলদান্ ভুতহত্যহ॥ সলিবল্ঘরকত্ তিলাহী রনযাল্ববীন্দজিবিহআাহয- 
মঙ্যুণঘতত্ানূ। 

দুধকে লিভদযলি _াঁছঘানহিলি। দৃখন্ু সব্মমাজাঘাহতক্কাহ্তা দৃষক্তত্রমূ। 

ন্সিযেলাবিম্ঞ অযানহিলি। লখান্ি লিতীদ্ত তুর লিকঘমূ অলিতন্ু অনিত্যমূ। 
অলিতঘনকষতনন স্ত্ু আগর ভ্রিলীযহাতী ্বীন্ঘত্নী আগ্যনাহালহঘলি, লখক্ষঘ্ধক্তনঘি। 

নিত্রাহ্তিন্লিদৃখক্াহিকলণীতঘর্খঃ 1২২২ 

লব অঅমলভনানু দৃশহিআহান্রল্যীগ্যামান্ন হ্ত্রলাঘব, ক্ষখ নৃখন্ুতন' হুআল্লহ 

হ্ীঙ্গিঘব | ল ন্থাভত্ত দৃপন্ছত, ল নত অল্যীগদ্যানান হলি আাভমূ। কর্ণ ন ঘন হলি 

গরীতঅলাননী: | ল ছি জব ঘতানঘিক ঘৃখলকন মুান্লহনব্রি, লনা ঘই ঘতাঘি 

দ্বখক্নহিন, খল নহজ্নহাতনল্ত: ককঘেল ইংঘলআহ-_অহ্দাহিলি। লন্তু হাজভু- 

নতহ্াঃঅলীন, ন তত অখনজহাগ্সমিলি শন । নিনাখ্লিহ ছতানু মৃখহিলিতধ ঘতী ল 

নন হতযসানি নস্বদী সমক্লানু। লঙলাহ্ অন্শ্রণীশী স্বদী ভীডঘণ নলশ্ল্তাওল্যা- 

মাশ্রলী সিল্লীযুতাল্তত মল হলি 0৭৭৩ 

পরিমাণ পরিমাণের আশ্রয়ভূত দ্রব্যের বিনাশ হইতেই বিনষ্ট হয়__এই 

সকল কথা গ্রন্থকার বলিতেছেন “নাশ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । যদি বল 

অবয়বীর নাশ কেমন করিয়া পরিমাণের বিনাশক হইতে পারে £ যেহেতু 

অবয়বী বিদ্যমানকালেও ভ্রিচতুরাদি পরমাণুর বিশ্লেষ বা উহাদের বৃদ্ধি হইলে 

অবয়বীর প্রত্যতিজ্ঞান বর্তমানেও অপর পরমাণুর প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় । এবূপ 
কথ] বলিতে পার না। যেহেতু পরমাণুর বিশ্লেষ দ্বার! দ্ব/ণুকের বিনাশ 

অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ছ্যণুকের নাশ হুইলে ভ্রসরেণু বিনষ্ট হয় । 
এইক্রমে মহাবয়বীর বিনাশ অবশ্যস্তাবী। আর কারণীতবত নাশক বস্ত বর্তমান 
থাকিলে কাধ্যভূত বিনাশ্য বস্তর ধবংস বা! বিনাশ অস্বীকার করিয়া (৬৪ ০1 

[791091190) বিনাশের অপলাপ করা যায় না। উপচয়স্থন লক্ষ্য করিয়া 

বলিতেছেন--শরীরাদিতে অবয়বের উপচয় বা বৃদ্ধি পাইল অসমবায়িকারণ 

সংযোগাদির বিনাশ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়। অবয়বীর বিনাশও অনস্বীকার্য বিষয় 

হয় অর্থাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় । যদি বল পটের বিনাশ ন। হইলেও 

অপর তন্তুর সংযোগ দ্বার ।পটপরিমাণের আধিক্য বা বৃদ্ধি না হউকৃ। এরূপ 

কথ] বলিতে পার না। কারণ অপর তন্তর সংযোগস্থলেও বেমাদির অভিঘাত 

দ্বারা! অসমবায়িকারণ তস্তসংযোগের বিনাশ হওয়ায় পটের নাশ অবশ্যই 
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স্বীকার করিতে হইবে । আরও এক কথা যদি অপর তস্ত সেই পটেরই অবয়ব 

হয়, তাহ] হইলে অপর তস্তকে সেই পটের অবয়ব বলিয়া] স্বীকার করিতে হয় 

এবং অন্য তস্তর সংযোগের পূর্বেব পট উৎপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু সে 
সময়ে সমবাক়সিকারণ অপর তন্ত ছিল না। আর অপর তস্ত সেই পটের 

অবয়ব বলিয়া স্বীকৃত না হইলে সেই তত্তসংযোগ দ্বারা পটের পরিমাণ বৃদ্ধি 

হইতে পারে না। অপর দ্রব্যের অবয়ব সংযোগ যেমন এই দ্রব্যের পরিমাণ 

বৃদ্ধি করিতে পারে না। এই নিমিত্ত উক্ত পরিমাণবৃদ্ধিস্থলে অপর তস্তর 

ংযোগ থাকিলে প্রথম পটের নাশ হয়, তাহার পর অন্যপটের উৎপতি হয় 

ইহ। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । যেমন সকল দীপশিক্ষা ক্ষণে ক্ষণে 

পরিবর্তনশীল হইলেও সাজাত্যবশতঃ এক বলিয়া প্রতীত হয়। সেইব্দপ পট- 

নাশ স্লেও “সেই পট” এরূপ ষে প্রত্/ভিজ্ঞান হয়, তাহা পুর্বব পটের 

সজাতীয়তা বশতঃই হইয়া থাকে । যদি বল পূর্ববততস্ত সমূহ অন্্যতত্তর সহ- 

যোগে পূর্বব পট বিদ্যমান কালেই অপর পট উৎপন্ন করুকৃ। এরূপ বলিতে 

পার না। যেহেতু ছুইটি মূর্তদ্রব্যের--অপকৃষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট পদার্থের একই 

অবয়বে সমবেত বিরুদ্ধ বলিয়৷ সেই তস্ততে দুইটি পটের অবস্থান সম্ভব হয় না, 
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অর্থাৎ অপর তস্তদ্বার! পটান্তরের আরম্ভ কালে একই সময়ে সেই এক অবয়বে 

নান দ্রব্যের অবস্থান অপ্রত্যক্ষ দ্বার। বাধিত অর্থাং এক পট থাকিতে থাকিতে 

যদি অপর পটের উৎপত্তি 'হইত, তাহ] হইলে, “দুইটি পট” এরূপ বোধের 

উৎপত্তি হইত। কিন্তু এরূপ বোধ অনুভব বিরুদ্ধ বলিয় পূর্ববপট থাকিতে 

থাকিতেই অপর পটের উৎপত্তির কথা বলিতে পারা যায় না। স্ৃতরাং 
প্রতিবন্ধকীভূত পূর্ববদ্রব্যের পটাদির বিনাশ হইলে পর অপর পটাদিদ্রব্যের 
উৎপত্তি হয়, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

পৃথকৃত্বনিরূপণ করিতেছেন--সংখ্যাবদিতি । এই দ্রব্যটি এই দ্রব্য হইতে 

পৃথক এরূপ পৃথকৃপ্রত্যয়ের বা ব্যবহারের অসাধারণকারণকে পৃথকৃত্ব বলে। 
পৃথকৃত্বের নিত্য ও অনিত্যবিষর়ের বিভাগ সংখ্যার মত হইবে । পৃথক্ত নয়টি 

দ্রব্যেই থাকে । পৃথক্ত্ ছুই প্রকার-_একপৃথকৃত্ব ও দ্বিপৃথকৃত্বাদি । নিত্যদ্রব্যে 

অবস্থিত একত্ব নিত্য, অনিত্যদ্রব্যবৃতি বা সমবেত একত্ব অনিত্য । কিন্তু অনিত্য- 

দ্রব্য সমবেত একত্ব স্বকীয় আশ্রয় ভৃতদ্রব্যে দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন হয় যেহেতু দ্রব্য 

প্রথমক্ষণে নিগুণ হয়। এবং নিজ আশ্রয়ভূতদ্রব্যের নাশ হইলে উক্ত একত্ব 
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বিনষ্ট হয়। সেইরূপ একপৃথকৃত্ব ও জন্যদ্রব্য সমবেত হইলে উৎপন্নও বিনফ 

হয়। ছিপৃথকৃত্বাদি অর্থাং উভয় দ্রব্যসমবেত পৃথকৃত্বও দ্বিত্বাদি সংখ্যার মত 

উৎপন্নও বিনষ্ট হয় ॥ ১১৩ ॥ 

যদি বল “ইহা উহ1 হইতে পৃথকৃ” ইতাদি স্থলে অন্যোন্থাভাব প্রতিভাত হউক্ 

অর্থাং অন্যোহন্যাভাব এ প্রতীতির বিষয় হউকৃ। অতএব কি জন্য পৃথকৃত্ব 

গুপান্তররূপে স্বীকৃত হইবে? অথবা পৃথকৃত্বই উক্তপ্রতীতির বিষয় হউক্, 

অতিরিক্ত অন্যোহগ্তাভাব স্বীকারে প্রয়োজন কি? অর্থাং “ইহা অমুক হইতে 

পৃথকৃ” ইত্যাদিস্থলে অন্যোহন্যাভাব প্রতিভাত হয়, অতএব পৃথকৃত্ব একটি ভিন্ন 

গুণ এরূপ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। আর পৃথকৃত্ব স্বীকৃত হইলে 

অন্যোহন্যাভাব স্বীকারে প্রয়োজন নাই। পুথকৃত্ব অথবা অন্যোহন্তাভাব এই 

উভয়ের মধ্যে একতর স্বীকার করিলেই চলিতে পারে । ইহাই হইল পূর্বব- 

পক্ষের বিষয়। এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু কেবল পৃথকৃত্ব 

স্বীকার করিলে “রূপ ঘট নহে” এরপ প্রতীতির অনুপপতি হইয়1 উঠে। কারণ, 

গুণে গুণ থাকে না বলিয়া! রূপে ঘটাবধিক (ঘট অবধি যাহার )-পৃথকৃত্বনামে 

গুণান্তর নাই। আর ঘটেও ঘটাবধিক পৃথকৃত্ব নামে গুণ থাকে না, যেহেতু 

ঘট নিজে ঘট হইতে পৃথক নহে, যদ্দ্বারা পরম্পর। সম্বন্ধ কল্পনা কর] যাইতে 

পারে। অর্থাত রূপে ঘটাবধিক পৃথকৃত্ব না! থাকিলেও ঘটে ঘটাবধিক প্রৃথকৃত্ব 

স্বীকার করিলে পৃথকৃত্বও রূপ একাধিকরণবৃত্তি (সমবেত) বলিয়া সামানাধিকরণ্য 

বা স্বসমবায়িসমবেতত্ব বা স্বাশ্রয়াশ্রিতত্ব-সম্বন্ধে ঘট সমবেত পৃথকৃত্ব রূপে থাকে । 

অতএব সামানাধিকরণ্যাদিসম্বন্ধে দপে বর্তমান ঘটসমবেত পৃথকৃত্বই “রূপ ন 

ঘট” এরূপ প্রতীতির বিষয় হইতে পারে। কিন্তু যদি ঘটে ঘটাবধিক পৃথকৃত্ব 

থাকিত, তাহ! হইলে স্বাশ্রয়াশ্রিতত্বসন্বন্ধে রূপে বর্তমান ঘটবৃত্তিপৃথকৃত্ব কল্পিত 

হইত । অতএব পরিলক্ষিত হয় যে পূর্বেবাক্ত স্থলে কোনমতেই ঘটাবধিক পৃথকৃত্ব 

রূপে থাকিতে পারে না। “রূপ ঘট নহে” এখানে রূপ ঘটনিষ্ঠ নহে এরূপ অর্থ 

রূঝিতে হইবে । ঘটে ঘটের পৃথকৃত্ব থাকে না, যাহার ফলে উক্ত পরম্পরা সন্বন্ধও 

কল্পনা করা যাইতে পারে না--এই আশঙ্কানিরাসের জন্য গ্রন্থকার কারিকায় 

বলিতেছেন__-“অন্মাং পৃথক্, ইদং ন” ইত্যাকারক-প্রতীতির বৈলক্ষপ্য বা 

অন্তোহ্ন্যাভাবাদি হইতে ভেদ আছে। যদি বল “অল্মাং পৃথক্, ইদং ন"” 

অর্থাৎ ইহা! হইতে উহ1 পৃথক, এবং ইহা] উহা নহে এই দুইটি প্রতীতির মধ্যে 

কেবল শব্দগত বৈলক্ষণ্য আছে কিন্তু পৃথক্ ও নঞ. এই পদদ্বয়ের অর্থগত 
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বৈলক্ষপ্য নাই। এরূপ বলিতে পারা যায় না। যেহেতু উক্তস্থলে পদার্থের 

ভেদ স্বীকার না করিলে “ঘটাং পৃথক” ঘট হইতে পৃথক এই স্থলের মত 

“ঘটে৷ ন পটঃ” ঘট পট নহে এই স্থানেও পঞ্চমী বিভক্তি হউকৃ। অতএব 

স্বীকার করিতে হইবে যে যাদ্ুশার্থক শবের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়, সেই 

অর্থ হইল নঞ্র্থ, এই নঞর্থ অন্যোহন্তাভাব হইতে পৃথক বা ভিন্ন বস্ত এবং 

গুণান্তর রূপে কল্লিত হয় | ১১৪ ॥ 

অসামমীভ্ু ঘা সামি জীন অহী হবি: । 
লীঘিবজ্িনিজম জাতী গল্দবংকজ: |।৫1৩।। 
নখীমনঙ্ষিঘাজল্নী মবল্ অঁতীনাআও্নতঃ | 
সাবিম: হধন-হাাি-অঁমীবা: ঘহিক্ীভিল: 1৫51 

ঈঘনী: লিনাণী হ: জ ভ্রিলীম অভনল: | 

নঘা-ব-জলীবাল্ অনীবাজাহনুমমনী: 11৫1৩|। 

নবীন: ভ্যালু, মীজীওঘি ভ্রিঘিন নবিক্ীলিল:। 
অমিনালী লীহ্লত্ত্র হাল্ত্নুবিন্তাতিল: ॥1$৫৫।। 
হাল্হাইনৃন্রিলীস: ভদাভ্ নিমালী5ঘি শ্গিলা মলিবৃ। 

হক্ষকজলীভুনজলাতী ভুনকহলীভুনীওনহ: 111)। 

নিলাবাজতনুবীঘ: ভসাব্ নতীদীওদি ভ্রিলা মইবৃ। 
ইন্তলাঙ্গনিমানীত্আী ইতনইন্তনিমানাজ: 018৭০। 

সংযোগ নিরূপণ করিতেছেন-__-“অপ্রাপ্তয়োঃ” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার! ৷ অমিলিত-_ 

অপ্রাপ্ত দুইটি দ্রব্যের প্রাপ্তি--মিলন সংযোগ বলিয়া কথিত। বিভুদ্রব্য 

দুইটি অপ্রাপ্ত বস্ত নহে, যেহেতু বিভুদ্রব্য দুইটি স্বতসিন্ধ নহে। যুতসিদ্ধি শকের 

অর্থ-_পৃথগ্গতিমত্ত্ব অথব। পৃথগাশ্রয়াশ্রয়িত্ব । সংযোগমাত্রই অনিত্য, যেহেতু 

সংযোগের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সংযোগ নয়টি দ্রব্যেই থাকে বলিয়। 

উহ! দ্রব্যের সামান্য বা সাধারণ গুণ বলিয়া গণ্য হয় । “ইমো সংযুক্তো” এই 

দ্রব্যটি এই দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত এরূপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণই সংযোগ 

বলিয়। অভিহিত দুইটি দ্রব্যের মধ্যে যদি ব্যবধান না থাকে তাহা হইলেই 

সংযোগ হয়। এই সংযোগ তিন প্রকার--একতরকর্মজন্য, উভয়কর্মজদ্য ও 

সংযোগজন্য । সংযুজ্যমান দুইটি দ্রব্যের মধ্যে অন্তরের অর্থাং কোন একটি 

৩৭৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



দ্রব্যের কর্মদ্বার উৎপন্ন সংযোগ আদ্য--প্রথম অন্যতরকর্্মজন্ত সংযোগ বলিয়া 

কাত্তিত হয়। আর সংহুজ্যমান ছুইটি দ্রব্যের বা উভয়দ্রব্যের কর্মদ্বার! উৎপন্ন 
সংযোগ দ্বিতীয়--উভয়কম্মজন্য সংযোগ বলিয়া! কথিত হয়। কারণ ও অকারণের 

সংযোগদ্ধারা উৎপন্ন যে কাধ্য ও অকাধ্যের সংযোগ তাহাকেই তৃতীয় সংযোগ- 

জন্ত সংযোগ বলে। সংযুজ্যমান শ্েনপক্ষীও পর্ববতাদির মধ্যে কেবল হ্েন- 

পক্ষীরই ক্রিক্নাদ্থার৷ পর্ববতাদির সহিত শ্যেনপক্ষীর সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় 

শ্যৈন-পর্ববতাদি সংযোগ প্রথম অন্যতরকর্মমজন্য সংযোগ বলিয়। কীত্তিত হয়। 
সংযুজ্যমান মেষ দুইটিরই ক্রিয়াদ্বার৷ মেষদ্বয়ের সংযোগ উৎপন্ন হওয়ায় মেষ- 

দ্বয়সংষোগ দ্বিতীয় উভয়ক্রিয়়াজন্য সংযোগ বলিয্ন! কথিত ব। দ্বিতীয় প্রকার 

সংযোগ উদাহত। বৃক্ষের সহিত কপালের সংযোগ হওয়ার পর এ সংযোগের 

দ্বার] বৃক্ষের সহিত কুস্তের বা ঘটের সংযোগই তৃতীয় প্রকার সংযোগজন্য 

সংযোগ বলিয়া কথিত। তরুর ব! বৃক্ষের সহিত কপালের সংযোগের দ্বারা 
বৃক্ষের সহিত কুস্তের বা ঘটের সংযোগ হইয়াছে । এখানে কপাল ঘটের অবয়ব, 

অবয়ব কপাল অবয়বী ঘটের সমবাস্সিকারণ, কিন্ত তরু বা বৃক্ষ ঘটের কারণ 

নছে। অতএব বৃক্ষের সহিত কপালের সংযোগ হুইল কারণ ও অকারণের 

সংযোগ । এই সংযোগের দ্বার! বৃক্ষের সহিত কুস্তের বা ঘটের সংযোগ । এই 
সংযোগ কাধ্য ও অকাধ্যের সংযোগ । ঘট অবয্নবীহেতু অবয়বভ্ভুত কপালের 
কাধ্য, বৃক্ষ অকাধ্য। স্বৃতরাং অবয়বসংযোগজন্য ষে অবয়বীর সংযোগ হয় সেই 
ংযোগকে তৃতীয় প্রকার সংযোগজন্ত সংযোগ বলে । 

কর্মজন্য সংযোগ দুই প্রকার বলিয়৷ কীন্তিত--অভিঘাত ও নোদন। যে 

সংযোগ শব্দের হেতু হয় অর্থাং যে সংযোগ হইতে শব্দ উৎপন্ন তাহাকে 
অভিঘাত নামে প্রথম কর্মজন্তসংযোগ বলে । এবং যে সংযোগ শব্দের অহেতু 

অর্থাং ষে সংযোগ হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় না তাহাকে নোদন নামে দ্বিতীয় 

ক্রিয়াজন্য-সংযোগ বলে। 

বিভাগ নিরূপণ করিতেছেন--“বিভাগোহপি” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । যে 

গুণটি সংযোগের নাশক হয়, তাহাকেই বিভাগ বলে। অর্থাৎ যে গুণ সমবায় 

সম্বন্ধে মংযোগ নাশের কারণ হয় সেই গুণ বিভাগ বলিয়া কথিত হয়। 

বিভাগের এরূপ লক্ষণ না করিয়া, সংযোগ নাশের কারণই বিভাগ এবপ 

বঙ্সিলে--সংযোগ নাশের প্রতি সংযোগও কারণ বলিয়া সংযোগে 

অতিব্যাপ্তি হয়। যেহেতু পূর্ববক্ষণে-_ সংযোগ না থাকিলে পরক্ষণে 
গুপনিরূপণম্ ৩৭৭ 

২৪ (ক) 



সংযোগনাশ অসন্ভব। কিন্তু বিভাগ সমবায়সন্বন্ধে সংযোগের নাশক 

হয়, আর সংযোগ প্রতিযোগিত্ব সম্বন্ধে সংযোগের নাশক হয়। বিভাগ 

সকল দ্রব্যেই থাকে বলিয়া উহা! সামান্য গুণ বলিয়া কথিত। 

সংযোগের মত বিভাগও দ্রব্যদ্বয়নিষ্ঠ । এই দ্রব্যটি এই দ্রবা হইতে বিভক্ত 

এরূপ ববহারের অসাধারণ কারণ বিভাগ । দুইটি দ্রব্য পূর্বে সংযুক্ত ছিল, 

পরে বিভাগ হওয়ায় সংযোগ বিনষ্ট হুইল । সৃতরাং পূর্বেব সংযোগ না 

থাকিলে বিভাগ উৎপন্ন হইতে পারে না। সাগরের সহিত পল্ললের 

সংযোগ না থাকায় সাগর হইতে পল্লল বিভক্ত এরূপ ব্যবহার বা প্রয়োগ 

হয় না। কিন্তু লেখনীর সহিত হন্তের সংযোগ হয় বলিয়া উহাদের 

বিভাগও হয়। সংযোগের মত বিভাগও তিন প্রকার--এককন্মাজন্য বা 

অন্যতরকর্মজন্য, উভয়কর্মজন্য ও বিভাগজন্য বিভাগ । ষে প্রব্যদ্ুইটির পরস্পর 

বিভাগ হইবে, উহাদের মধ্যে একটি দ্রব্যের ক্রিয়। দ্বারা উৎপন্ন বিভাগকে 

এককমশ্মজন্য বা অন্বতরকম্মজন্য প্রথম প্রকার বিভাগ বলে। যথা শ্যেনপক্ষী 

ও পর্ববত বা বৃক্ষশাখাদি ইহাদের মধ্যে শ্যেনপক্ষীর গমন বা উড্ডীয়মানরূপ 

ক্রিম! দ্বার! শ্যেনপক্ষীর সহিত নিক্ত্রিয-পর্ববতাদির যে বিভাগ উৎপন্ন হয়; 

সেই বিভাগ এককম্মজন্য নামে প্রথম বিভাগ নামে অভিহিত হয় । বিভজ্যমান 

দুইটি দ্রব্যেরই বা উভয়দ্রব্যেরই ক্রিয়া ছ্ার। উৎপন্ন বিভাগকে ছ্বিকর্মজন্ত বা 

উভয়ক্রিয়াজন্য দ্বিতীয় প্রকার বিভাগ বলে। যথা দুইটি যুদ্ধরত মেষ তীব্র 

আক্রমণের নিমিত্ত বিপরীত দিকে পশ্চাদ্ধাবন করিলে যে বিভাগের উৎপত্তি 

হয়, তাহা! উভয়ক্রিয়াজন্য দ্বিতীয় প্রকার বিভাগ বলিয়া কথিত হয়। 

অবয়বের সহিত দ্রব্যের বিভাগজন্য অবয়বীর সহ্তি দ্রব্যের ষে বিভাগ উৎপন্ন 

হয়, সেই বিভাগকে তৃতীয় প্রকার বিভাগজন্য বিভাগ বলে । যথা অবয়বভভূত- 
কপালের সহিত বৃক্ষের উৎপন্ন বিভাগের দ্বার! অবয়বীকুস্ভ ব ঘটের সহিত বৃক্ষের 

যে বিভাগ হয়, সেই বিভাগ তৃতীয় প্রকার বিভাগজন্য বিভাগ বলিয়া কথিত 

হয় । বিভাগজন্য বিভাগ দুই প্রকার- কারণমাত্র বিভাগজন্ত বিভাগও কারণা- 

কারণবিভাগজন্য বিভাগ । প্রথম--কারপমাত্র বিভাগজন্য বিভাগের উদাহরণ--- 

একটি পট ভূতলে সংযুক্ত আছে। এই পটের অবয়বন্ৃত কোন একটি তত্ততে 
উৎপন্ন ক্রিয়া! দ্বার দ্বিতীয়ক্ষণে সক্রিয় তন্তর নিষ্ক্রিয় তস্ত হইতে বিভাগ হয়। 

তৃতীয়ক্ষণে পটের কারণ তস্ত সংযোগ বিনষ্ট হয় । চতুর্থক্ষণে পটের নাশ হয় । 

পঞ্চমক্ষণে সেই সক্রিয় তত্তর ভূতল হইতে বিভাগ হয়। এই বিভাগ পটের 
৩৭৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিিকাবলী 



কারণ সক্রিয় তত্ত ও নিক্ক্রিয় তত্তর পরস্পর বিভাগের দ্বারা উৎপন্ন হয়। 

স্থতরাং সক্রিয় তন্তর পটসংযমুক্ত ভূতল হইতে বিভাগ, কারণমাত্র বিভাগজন্য 
বিভাগ বলিয়। গণ্য । দ্বিতীয়__কারপণপাকারণ বিভাগজন্য বিভাগের উদাঁহরণ-_ 

হস্ত-লেখনী বিভাগের দ্বারা শরীর-লেখনী বিভাগ। লেখনীর সহিত হৃস্তটি 

সংযুক্ত ছিল। হস্ত হইতে লেখনীটি অন্যন্থানে রাখায় বা স্থাপিত করায় 

লেখনী হইতে হস্তের বিভাগ হয়। লেখনী হইতে হস্তের বিভাগ হওয়ায় 

এই বিভাগের দ্বারা লেখনী হইতে শরীরের বিভাগ হইল । এই লেখনী-শরীর 

বিভাগ বা শরীর-লেখনী বিভাগ শরীর-লেখনী বিভাগজন্ত হইয়াছে । লেখনী 

হইতে হস্তের বিশ্লেষ হওয়ায় লেখনী হইতে শরীরেরও বিশ্লেষ হইল । অবয়ব- 

তত হস্ত অবয্নবীভূত শরীরের প্রতি সমবায়িকারণ। কিন্তু লেখনী শরীরের 

কারণ নহে। অতএব হস্ত-লেখনীবিভাগ হইল কারণাকারণবিভাগ আর 

শরীর-লেখনীবিভাগ হইল কারণাকারণবিভাগজন্য বিভাগ ॥ ১১৫-১২০ ॥ 

অঁয়ালা নিভনসলি-_অসামঘীহিনি। নিশঅবী_ক্ষীভিন হলি । ঘন:-জমাবা: | 

ঘন্লিদান: অতীব: । লিনীয়:_ত্তমঘক্কমঅ: | ন্রলীষ হলি অযীবঅ-্ভতীহা হত্যখ: | 

ন্রলীঘ: হসাহ্লি দুতর্নআাল্নিলদ। আহিদ: অমিঘাল: | লিরীঘীলীহ্লাহঘ: বজীযা 

ইনি । ন্রিমকসত্সঘাভাশাহ্তাক্ষাহ লিশাযা নিঘদসলি- নিলা ছলি। ত্ককমীলি। 

তহান্হ্ ত্তু হঘলহীভপিধাবাহিকট দুর নী্ঘনূ। নৃতীঘীদি নিলাহাজপ্রিাযা: 

ক্তাআালাসনিলাহাজল্ন: ক্লাহআাকাহআনিমাহাজন্নহনীলি ভ্রিনিম্ব: | আন্মজ্জাশ্রহ অরন্- 

কনা ক্ষক্ল, লণীঃ কনাভলঅলিাবা:, লী ঘত্া্সকর্ঘীবলাহা:, লী ঘত্রনাহা:, 

ললভবনন জ্রঘাতনিনলাহীন অন্ধ: ভ্মনাকহ্ঘাক্াহালিলাথী জন্যবী, লল আক্তাহাঘঘীন- 
নাহা: লল তলহইহার্বঘীবানল: ভর্মীলাহা হলি | নন্ম বন হচ্দণীন কখ ইহযাল্তহ- 
নবিলামী ল অল্যতী ছলি লাচ্যমূ। ঢৃকহ্স কতা আহ্জলন্কঅতীবাসলি্র ডি্রলিবাবা- 

অনক্তনহসালাহহশল্মঅতীবা-সলিলল্ত্রিলিলাব-অলক্কত্রস ন্ন নিহীঘানু। আল্যা 

নিক্চঘল্ক্নভন্ু লতমন্্রসবক্ান্ |. লঙলাহু হহীন্নলাহ্কলক্ষঅযীলসলিভ্রল্্রিঘিলাযা 

অলধীন্, লঙ্বাক্ষধন্ষঘীবাসনিল্ন্লিতিলার্ ল অলইীনু। লন্ব ক্কাহতনিলাহীনিতত 

পরত্য়লাহানু, নৃর্ম' জ্কুলীইহান্তঘিতাথী ল অল্যল হলি শ্রান্যম । আহ্কমন্করযীবা- 

সলিলন্লিল্িমাহানলীগবযত্ৰ অলি ভরজ্গী ইহ্যাল্লহনিলাবাজজললানু। লিলীযহলাত্রহ 

যন্গ হজলঙ্লিযযা হজললতম্বিলাবাহলল: হারবীইওনি প্িলক্সত্ঘঘী মলি । লগ হারীহলভ- 
মিমাণী হভলঙ্গিিঘা ল ক্াহআলু, ভযছিকংআংতানূ । হাবীবন্তু ক্লিঘানাভতখিল, আন্যশ্ি- 

ভ্ঃগী ঘালহ্তযলক্কম্মলিঅলংঘান। অলহললগ চ্কাহগান্কাবআালিমাধীন ভ্ভাঘাক্তাত্- 
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শ্রিনানী জল্মল হলি । অলঘ্ল নিপাবী যুজাল্লহল্) অন্মশ্া হাহীইতিনজসত্ঘযী ল 

হআনু। অল: জঘীনাহীন পিমাথী লাল্খাবিভী অলি ॥৭৭এ-৭২০। 

ংযোগ নিরূপণ করিতেছেন-_অগপ্রাপ্ত-_-অমিলন দুইটি পদার্থের ইতি। 

সংযোগ বিভাগ করিতেছেন--কীতিত ইতি। এষ- ইহা অর্থাং সংযোগ । 

সন্নিপাত অর্থাং সংযোগ । দ্বিতীয় সংযোগ, সংযুজ্যমান দুইটি দ্রব্যের ক্রিয়। 

হইতে উৎপন্ন সংযোগকে উভয়কম্মজন্য-সংযোগ বলে। তৃতীয় সংযোগ হইল 

সংযোগজন্। সংযোগ । তৃতীয়ঃ স্যাং-_-এই কথাটি পূর্ব্বের সহিত অন্থিত হইবে 

অর্থাৎ কপালের সহিত তরুর সংযোগ হইতে উৎপন্ন তরু ও কুস্তের সংযোগ 

তৃতীয় সংযোগজন্য সংযোগ নামে কথিত । আদিম--প্রথম কর্্মজন্য শব্দহেতু 
সংযোগ অভিঘাত। দ্বিতীয়, শব্ধ হইতে অনুৎপন্ন-নোদনাখ্য বা নোদননামক 

কন্মজন্য সংযোগ । বিভক্ত অর্থাৎ বিষুজ্যমান দ্রব্য দুইটির জ্ঞানের অসাধারণ 

কারণ বিভাগ নিরূপণ করিতেছেন-_বিভাগ গ্রন্থের দ্বারা । এককম্ম এই 

গ্রন্থের ব্যাখ্যা! করিতেছেন। তাহার-_একটি ভ্রব্যের ক্রিয়! দ্বারা উৎপন্ন 

বিভাগের উদাহরণ কিন্তু শ্যেন-শৈলবিভাগাদি, শ্যেনশৈল-সংযোগের মত বুঝিতে 
হইবে । তৃতীয় বিভাগজন্য বিভাগও দুই প্রকার--কারণমাত্রবিভাগজদ্ 

বিভাগ এবং কারণাকারণবিভাগজন্য বিভাগ । কারণমাত্রবিভাগজন্ত-প্রথম 

বিভাগজন্য বিভাগের উদাহরণ__-যেখানে একটি কপালে ক্রিয়া আরম্ভ 

হয়, তাহার পর কপালছ্য়ের বিভাগ, তাহার পর আরম্ভক--উৎপাদক বা 

প্রষোজক-সংযোগের নাশ, তাহার পর ঘটের নাশ, তাহার পর সেই 

কপালবিভাগ দ্বারাই ক্রিয়াবিশিষট কপালের আকাশের সহিত বিভাগ 

উৎপন্ন হয়। তাহার পর আকাশ-সংযষে।গের নাশ, তাহার পর 

উত্তরদেশ সংযোগ, তাহার পর কপালস্থিত ক্রিয়ার নাশ। সেইস্থানে 

কারণমাত্রের বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকার করা হয়। যেহেতু সেখানে ব। উক্ত- 

স্থলে কপালদ্বয়ের বিভাগ হইতে কপাল ও আকাশের বিভাগ উৎপন্ন হইয়াছে 

প্রথম বিভাগের প্রতি কপালদ্বয়্ সমবায্িকারণ, অতএব এ কপালদ্য় দ্বিতীয় 

বিভাগেরও প্রতি পরম্পরা-সম্বন্ধে কারণ হইয়াছে, সুতরাং পরিলক্ষিত হয় যে 

দ্বিতীয় বিভাগটি স্বকীয় কারণ কপালঘ্য়ের-বিভাগজন্য হইয়াছে । এই 

নিমিত্ই এই বিভাগ কারণমাজজ বিভাগজন্য বিভাগের উদাহরণরূপে স্বীকৃত 

হইয়াছে। 

যদি বল, সেই ক্রিয়া দ্বারাই অর্থাং কপালছয়-বিভাগজনকক্রিয়া ছারাই 
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দেশান্তর বিভাগ অর্থাং কপালের সহিত আকাশের বিভাগ উৎপন্ন হয় না 

কেন? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু একট কন্মের আরভক-সংযোগ- 

বিরোধি-বিভাগের জনকত্ব ও একটি কন্মের অনারস্ভক-সংযোগ-বিরোধি - 

বিভাগের জনকত্ব ইহার! পরস্পর বিরোধী বস্ত । অর্থাং ষে সংযোগ দ্বারা যে 

কাধ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে আরম্ভকসংষোগ বলে। যেমন কপালদ্বয়ের 

সংযোগ দ্বারা কাধ্যভূত ঘট উৎপন্ন হয় বলিয়! এ কপালদয়ের সংযোগকে 

আরম্ভক বা উৎপাদক সংষোগ বলে। আর যে সংযোগ দ্বার কোন কার্য 

উৎপন্ন হয় না, তাহাকে অনারস্তক বা অনুংপাদক সংযোগ বলে। যেমন 

কপালের সহিত আকাশের সংযোগ । এই অনারস্তকসংযোগ আরম্ভক 

সংযোগের প্রতিদবন্্রী অর্থাৎ বিরোধী বা নাশক | মৃতরাং ফলিতার্থ এই যে-_ 

যে কন্ম বা ক্রিয়া দ্বারা আরভভক-সংযোগের নাশক-বিভাগ উৎপন্ন হয়, সেই 

ক্রিয়া দ্বারাই অনারস্তক-সংযোগের নাশক বিভাগ উৎপন্ন হইতে পারে না। 

অন্যথা অর্থাং & বিরোধ বা নিয়ম অস্বীকার করিলে বিকসিত পদ্মের দলভঙ্গের 

প্রসঙ্গ হইয়। উঠিবে অর্থাৎ পন্মদলের অগ্রভাগে যে অনারস্ভক-সংযোগ-নাশক 

বিভাগের জনক ক্রিয়া আছে, এবং পদ্মদলের মূলে যে আরস্ভক-সংযোগ আছে, 

সেই আরস্ভক-সংযোগের-নাশক বিভাগ যদি এখন সেই কর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়, 
তাহা হইলে এঁ বিভাগ দ্বার আরম্ভক-সংযোগ বিনষ্ট হইয়] পল্মেরও নাশ 

হইতে পারে । অর্থ।ং পদ্মদল খসিয়! পড়িতে পারে । পদ্মদলের অগ্রভাগে 

অনারস্ভক-সংযোগ আছে এবং সেই সংযোগ-নাশক-বিভাগের জনক ক্তরিয়াও 

আছে। এইরূপ সর্বত্রই বুঝিতে হইবে । অতএব যদি এই কম অনারস্তক 

সংযোগের নাশক বিভাগ উৎপাদন করে, তাহা হইলে আরম্ভক-সংযে!গের 

নাশক বিভাগ উৎপাদন করিতে পারে না। 

যদি বল কারণ অর্থাং কপালদ্বয়ের বিভাগদ্বারাই ঘটাদিরূপ দ্রব্যনাশের 

পূর্বেই দেশাস্তর-বিভাগের উৎপত্তি হয় না কেন ? অর্থাৎ পূর্বে উক্ত হইয়াছে__ 

ঘটনাশের পর কপালের বিভাগ দ্বার! কপালের সহিত আকাশের বিভাগ হয় । 

এখন আশঙ্কা যে--এঁ কপালাকাশবিভাগ ঘটনাশের পুর্ব্বেই কেন হয় নাঃ 

এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু দ্রব্য অর্থাৎ অবয়বী বর্তমান থাকিতে 

আরম্ভক-সংযোগের নাশক-বিভাগবিশিষ্ট অবয়বের দেশাস্তরের-_-আকাশের 

সহিত বিভাগ সম্ভব হয় না। ইহ অনুভব সিদ্ধ । দ্বিতীয় অর্থাৎ কারণাকারণ- 

বিভাগজন্ক-বিভাগের উদাহরণ-_যেখানে হস্তক্রিয়। দ্বার! হস্তের সহিত বৃক্ষের 
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বিভাগ হয়, তাহার পর এ হম্ত-বৃক্ষের উৎপন্ন বিভাগ হইতেই শরীরেরও বিভাগ 

হয় অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে শরীর বিভক্ত এরূপ প্রত্যয় হয় । সেখানে হস্তক্রিয়৷ শরীর- 

বৃক্ষ বিভাগের কারণ নহে, কারণ হস্তক্রিয়া ব্যধিকরণ অর্থাং হস্তের ক্রিয়া হস্তে 

থাকে, আর শরীরও বৃক্ষের বিভাগ-শরীর ও বৃক্ষে থাকে । অতএব সামানাধি- 

করণা না থাকায় হস্তক্রিয়! শরীর ও বৃক্ষের বিভাগের প্রতি-কারণ নহে। 

অবয়বির ক্রিয়। সমস্ত অবয়বের ক্রিয়। হইতে সম্পন্ন হইলেই অবয়বীর ক্রিয়] 

বল। হয়। অতএব কেবলমাত্র হস্তের ক্রিয়াকে শরীরের ক্রিয়৷ বলিয়। স্বীকার 

কর। যায় না। সুতরাং শরীরের ক্রিয়। নাই বলিয়। এস্থলে কারণ ও অকারণের 

বিভাগ ছ্ারাই কাধ্য ও অকাধ্যের বিভাগ সমূৎপন্ন হইল । অর্থাং হস্ত ও 
বৃক্ষের বিভাগ হইতে শরীর ও বৃক্ষের বিভাগ হয় । এই বিভাগের কারণ হইল 

বৃক্ষ এবং অকারণ হইল হস্ত। অতএব এখানে কারণ ও অকারণের বিভাগ 

হইতে কার্য শরীর ও অকাধ্য (কারণ )স্বুক্ষের বিভাগ হইল । অতএব 

বিভাগ সংষোগনাশাতিব্িক্ত গুপবিশেষ, কিন্তু সংযোগনাশস্বরূপ নহে। অন্যথা 

অর্থাং বিভাগ সংযোগনাশস্বরূপ বলিয় স্বীকার করিলে শরীরে বিভক্তজ্ঞান হয় 

না৷ অর্থাং ঘটপট হইতে বিভক্ত ইত্যাদি প্রত্যয় অনুভব সিদ্ধ। এখন বিভাগ 

সংযোগন।শন্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হইলে উক্ত প্রত্যয়ের অনুপপত্ভি হয় । স্থৃতরাং 

বিভাগকে সংযোগ-নাশাতিরিক্ত গুণপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 

হস্তের ক্রিয়া শরীরে নাই, অতএব সংযোগের নাশও নাই, হস্তের ক্রিয়া হইতে 

শরীরের সংযোগ বিনষ হইতে পারে না। যেহেতু একের ক্রিয়। অপরের 

সংযোগনাশের কারণ হইতে পারে না। সবৃতরাং একথা স্বীকার করিতে 

হইবে যে হস্ত ও বৃক্ষের বিভাগ হইতে শরীর ও বৃক্ষের বিভাগ হইয়াছে। 

এঁ বিভাগ হইতে শরীর ও বৃক্ষের সংযোগ নষ্ট হইয়াছে । অতএব বিভাগকে 

সংযোগ-নাশস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলে শরীরে-বিভক্ত এরূপ প্রত্যয় হইতে 

পারে না। স্বতরাং সংযোগ নাশ দ্বার। বিভাগ অন্থ] সিদ্ধ হয় ন1 ॥১১৫-১২০॥ 

নহকলস্তানতত্তত্্ ভ্রিনিঘ হ্কীলিতমূ। 

ইহিন্ ন্ধাকিনত্াদি, মুল" হ্ন নত ইহিন্ষমূ ৫২৫) 

নহত্ল। সুল অথীম-[ অুত্ণ-অঘীঘ ] সৃসহ-ীললী মলবৃ। 

অহন বহুক্ষতন ক্তিব: ভ্যাবিবীবিতামূ ॥৫ব৭। 

৩৮২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ববীঅলনানী তত বি্ধু অঁঘীমং্তহাস্সন | 
হিনাক্তনবিত্নল্-মৃন্নজ্নজালকী মনন 11৫২২ 
ঘহকনলঘততন তব লহীযাজ্নতল-নুভ্তিব: | 
অঙ্গ ভ্রলনাযী জনা অঁঘীযা: ক্কাক-দিতভঘী: 1৫২৬) 

গ্রন্থকার পরত্ব ও অপরত্ব নিরপণ করিতেছেন-__“পরত্বঞ্চাপরত্ব” ইত্যাদি 

্রস্থ দ্বারা । এই দ্রব্যাট এ দ্রব্য হইতে পর-দুরবর্তী এরূপ ব্যবহারের 
অসাধারণকারণ গুণই দৈশিক পরুত্ব বলিয়! কখিত। এবং এই দ্রব্টি এ 

দ্রব্য হইতে পর-_জ্যেষ্ঠ এরূপ ব্যবহারের অসাধারণকারণ গুণই কালিক-পরত্ব 

বলিয়া পরিগণিত । আর এই দ্রব্যটি এ দ্রব্য হইতে অপর--নিকটবর্ভা এরূপ 

ব্যবহারের অসাধারণকারণ গুণই দৈশিক অপরত্ব এবং এই দ্রব্টটি এ দ্রব্য হইতে 

অপর--কনিষ্ঠ এরূপ ব্যবহারের অসাধারণকারণ কালিক অপরত্ব বলিয়। 

অভিহিত। পরত্ব ও অপরত্ব এই গুণদ্বয় পরস্প্রসাপেক্ষ। একটি ব্যতীত অপরের 

প্রতীতি হয় না। অপরত্ের প্রতায় ন৷ হইলে পরত্বের প্রত্যয় হয় না এবং 

পরত্বের প্রত্যয় না হইলে অপরত্বের প্রত্যয় হয় না। পুথিবী, জল, 

তেজ, বায়ু ও মন এই কেবল মূর্তদ্রব্যেই দৈশিক পরত্ব- দুরত্ব, এবং দৈশিক 
অপরত্ব--নিকটত্ব থাকে । অন্য দ্রব্যে থাকে না। দৈশিক ও কালিক ভেদে 

পরত্ব ও অপরত্ব ছই প্রকারে উৎপন্ন হয় । দিকৃকৃত পরত্ব--দুরত্ব এবং অপরত্ব-_ 

নিকটত্ব যথাক্রমে দ্বর ও নিকট এইভাবে প্রয়োগ বা ব/বহার হয়। আর 

কালকৃত পরত্ব--জ্যোষ্ঠতব এবং অপরত্ব-_কনিষ্ঠত যথাক্রমে জ্যষ্ঠ ও কনিষ্ঠ 

এইরূপে ব্যবহার বা প্রয়োগ হয়। মূর্ভসংযোগের ব! সূ্্যসংযোগের বাছুল্য- 

জ্ঞানবশতঃ পরত্ব এবং মূর্তসংযোগের বা স্ৃর্যসংযোগের অল্পত্বজ্ঞানবশতঃ 

অপরত্ব উৎপন্ন হয় ॥। যেস্থান বা ব্যক্তি হইতে যেস্থান বা ব্যক্তি অপেক্ষা যে 

স্থানের বা ব্যক্তির মধ্যবর্তী স্থানে ব! ব্যক্তিতে অধিক মূর্ভসংযোগ বা সৃর্যয- 
সংযোগজ্ঞান হয় তাহাকে পর বলে। যেমন প্রয্লাগ মথুরা অপেক্ষা কাশী 

হইতে পর অর্থাং দ্বর। সেইরূপ মেত্র চৈত্র অপেক্ষা! শ্যাম হইতে দুর-_ 
জ্যেষ্ঠ । এখানে প্রয়াগে দিকূসংযোগের আধিক্যবশতঃ প্রয়াগে দৈশিক 

পরত্ব আছে । এবং মৈতজ্ে-কালপিওসংযোগের বা সূর্যসংযোগের আধিকা- 

বশতঃ মৈজে কালিক পরত্ব আছে। এবং প্রয়াগ মথুরা অপেক্ষা কাশী হইতে 

অপর-নিকট । সেইরূপ মৈত্র চৈত্র অপেক্ষা শ্যাম হইতে অপর-_-কনিষ্ঠ। 

গুণনিরাপণমূ্ ৩৮৩ 



এখানে প্রয়াগে দিকসংযোগের ন্যুনতাবশতঃ প্রয়াগে অপরত্ব আছে এবং 

মৈত্রে কালপিগুসংযোগের বা সূর্যসংষোগের ন্যুনভাবশতঃ মৈত্রে 
কনিষ্ঠত আছে। দিকৃসংযোগ (বা সূর্য্সংযোগ-) দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের 
প্রতি অসমবায়িকারণ । কালপিগুসংযোগ বা সুধ্যসংযোগজ্ঞান কালিক 
পরত্ব ও অপরত্ববোধের প্রতি অসমবায়িকারণ হয়। যে ব্যক্তিতে সূর্য্য 
পরিস্পন্দের আধিক্যজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ; আর যে 
ব্যক্তিতে সূর্য্যপরিস্পন্দের ন্যুনতাজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে সেই ব্যক্তি কনিষ্ঠ 
বলিয়া গণ্য হয় ॥ ১২১--১২৪ ॥ 

নহানহ-ভঅঘন্থাঘ দিলি ঘহততাঘহতনী লিণঘলি-_ঘহতলস্বনি হহান্ষমিলি। 
হহিক্নহত্ৰে অন্টুলবন্োভযীবাল্নহিলংলহ্া াহনূঘতল । ঘ্ত লহ্ল্মীঘহত-স্ানাহ্নব্ত্র- 

সুন্ঘত্বি । অঙ্গাবঘিকনাশ্ব ণত্তগ্যণীহ্বা । অখা নাত্তজিস্রুসান কাহীলধঙ্য সমাধা: ঘহ:। 

ঘাও্ভিত্রসাম্ স্কুহহীসলঘহয সযাবীওদ হলি ॥৭২৭-৭২২॥ 
লযীহ হাক্ষ-নহকাণহ্্রযী: | অজমনাযী-_ আভমশ্রাতিকাহ্ঘাম্ | লাগব হহিক্ক- 

ঘহবজাণহতল্া্পধ | হিত্রাক্কইলি। অঙ্গ ঘব্নবাণহত ক্ঞাভিত লাঙ্কানূ। হস ূযা- 

ঘহিক্ল্হাণহ্বাঘা অহ ভুঘে-নহ্হ্ঘলবীওঘিক্ক:, ভ জইন্:) যত ল্দুন:) ঘ জনিম্ঘ:। 

ক্াভিকহহনানহতন অল্যলরভ্ী তন্ন । আস- ক্াভিক্র-নহকনাঘহতঅযী: 0৭২২-৭২৬॥ 

পর ও অপর ব্যবহারের নিমিত্কারণ পরত্ব ও অপরত্ব নিরূপণ করিতেছেন-_ 

পরত্ব ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। দৈশিক ইতি। দৈশিক পরত্ব বহ্ছুতর মূর্ভ- 
সংযোগান্তরিতত্ব অর্থাং সংযুক্তসংযোগ বহুত্বরূপ বিপ্রকৃষত্বের জ্ঞান হইতে 

উৎপন্ন হয়। এবং মূর্তসংযোগের অল্পীয়ন্ত্ অর্থাৎ অল্পত্ব জ্ঞান হইতে অপরত্ব জ্ঞান 
উৎপন্ন হয় । এখানে অবধিত্বজ্ঞানের নিমিত্ত পঞ্চমী বিভক্তির অপেক্ষা হয়। 

যেমন পাটলিপুত্র হইতে [ এখানে পাটলিপুত্র অবধি, ইহাতে অবধিত্ব আছে, 
সেই নিমিত্তই “হইতে” এই পঞ্চমী বিভক্তির অপেক্ষা ] কাশী অপেক্ষ। প্রয়াগ 

পর-_দৃূরতর | পাটলিপুত্র হইতে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা প্রয়াগ অপর--নিকট। 

পাটলিপুত্র ও কাশীর মধ্যে যে মূর্ভসংযোগ আছে, তাহা অপেক্ষা পাটলিপুক্র 
ও প্রয়াগের মধ্যে অধিকতর মূর্তসংযোগ আছে, এই নিমিতই ০০৪ 
হইতে কাশী অপেক্ষ। প্রয়াগ পর । 

এই দুইটির অর্থাৎ দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের আশ্রয়ত্বত দ্রব্যে দিকে যে 
দিক্সংযোগ আছে, তাহ উহাদের--দৈশিক পরত্বাপরত্বের অসমবায়ি কারণ। 

ভাবকাধ্যমীত্রই কারণত্রয়জন্য হয় এই কারণে দৈশিক পররত্বের ও 'দৈশিক 

৩৮৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অপরত্বের নিমিত্তকারণতা কথিত হইয়াছে । তদাশ্রয়ে অর্থাং দৈশিক পরত্ব ও 

অপরত্ের আশ্রয়ে দ্রব্যে । দিবাকর ইতি । এখানে কালিক পরত্ব ও অপরত্ব 

বোধিত হয় । যাহার সূর্যযক্রিয় সম্বন্ধ অপেক্ষা যাহার সৃ্য)ক্রিয়। সম্বন্ধ অধিক 
তাহাকে জোষ্ঠ বলে। আর যাহার অল্প তাহাকে কনিষ্ঠ বলে। কালিক 

পরত্ব ও অপরত্ব জন্য দ্রব্যে থাকে । ইহাদের অর্থাৎ কালিক পরত ও অপরত্ের | 
ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই মূর্ভদ্রব্যে দূরবর্তী দেশমাত্র বৃতিত্বজ্ঞান 

“দৈশিক দুর” এই ব্যবহারের প্রতি নিমিত্তকারণ এবং নিকটবর্তী দেশমাত্র 
বৃত্তিজ্ঞান “নিকট” এই ব্যবহারের প্রতি নিমিতকারণ। দিকৃসংযোগাত্মক 

অসমবায়িকারণ না থাকায় বিতভুদ্রব্যে দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব থাকে ন|। 
মূর্তদ্রব্যেই দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ববোধের উদয় হয়| মূর্ভসংযোগের অনল্পত্ব 
বা অনেকত্ব জ্ঞান হইতে দৈশিক পরত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং মূর্তসংযোগের 
অল্পত্ব জ্ঞান হইতে দৈশিক পরত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। দৈশিক পরত্ব ও 

অপরত্বের আশ্রয়ভূত দিকৃসংযোগ দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের প্রতি 

অসমবাক্সিকারণ। অতএব দিকৃ দৈশিক পরত্ব ও দৈশিক অপরত্বের প্রতি 
সমবায্লিকারণ । 

কালিক পরত্ব ও অপরত্ববোধ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ব্যবহারের প্রতি নিমিতকারণ । 

এই বালকের শরীরটি বৃদ্ধের শরীর অপেক্ষা অল্সকালসংযুক্ত এইরূপ বোধসহ- 

কৃত কাল-শরীর-সংযোগরূপ অসমবায়িকারণ হইতে সমবায়িকারণীতভূত 

বালকশরীরে কালিক অপরত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হয় । এবং এই বৃদ্ধ শরীরটি বালকের 

শরীর অপেক্ষা অধিককাল সংযুক্ত হইয়াছে এইরূপবোধসহকৃত কাল-শরীর- 

সংযোগরূপ অসমবায়িকারণ হইতে সমবায়িকারণীভূত বৃদ্ধশরীরে কালিক 
পরত্ৃজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এখানে শরীরপিশ্ডের সহিত কালের স্বাশ্রয়সংযুক্ত- 

সংযোগসন্বন্ধ ব্তর হইলে কালিক-পরত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং শরীর- 

পিগ্ডের সহিত কালের স্বাশ্রয়সংযুক্তসংযোগসম্বন্ধ অল্পতর হইলে কালিক 

অপরত্ববোধের উৎপতি হয় । এখানে স্বাশ্রয়পদ দ্বার! সৃষ্্যক্রিয়া গৃহীত হইবে, 

সেই ক্রিয়ার আশ্রয় সূর্য্য, সৃর্য্ের সহিত কালসংযুক্ত হইয়াছে, কালের সহিত 
শরীরের সংযোগ আছে। শরীরপিণ্ডের সহিত কালের উক্তসম্বন্ধ বছুতর 

হইলে পরতৃজ্ঞান এবং অল্পতর হইলে অপরত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় । কালিক পরত্ব 

ও অপরত্ববোধ জন্য দ্রব্যেই হয় । কালের সহিত শরীরপিণ্ডের--কাল-শরীর- 

পিণ্ডের স্বাশ্রয়সংযুকতসংযোগ কালিক পরত্ব ও কালিক অপরত্বের প্রতি 
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অসমবায়িকারণ। শরীরাদিপিণ্ড কালিক পরত্বাপরত্বজ্ঞানের প্রতি সমবায়ি- 

কারণ হয়। নিত্যদ্রব্যে কালিক পরত্ব ও অপরত্ববোধ উৎপন্ন হয় না। 

যেহেতু নিত্যদ্রব্যে বুতর কালসম্বন্কত্বজ্ঞান ও অল্পতর কালসন্বন্বত্বজ্ঞানরূপ 

নিমিত্তকারণ থাকে না এবং ভাদৃশ সংযোগরূপ অসমবাক়্সিকারণও থাকে না 

॥ ১২১-১২৪॥ 

লনইান্ক্তি-নাহাল লালভীমামৃহানর: | 
ঝুজসন্ধাং: [সঘত্ব] সাধন সামহা নিলিভদিব: ||| 
অআানহাজ্তীগন্সনহ: সন্কাহ: নবি্হযর | 
অসমাভ সলালিলি সাল দ্রিনিললিত্ণী 11২।। 

নজ্জুল্প বন্দলি ঘাঁ ভ্বান্সলা জা লিভদিতা । 

বলুসক্ত্রী বিঘা: অহাঘীওঘি সন্দীভিব: | ৫৩।। 
জামী ইইজনাজ্সনুত্তি: হান্লানী ণীববালবি:। 
মবনিহল্রমনা না, অঁহাঘীও্ঘ সহহযবী ।২৫।। 
ক্ষিতিলবী না জ্আানৃর্ত্যাবি জিত বদ: । 
বহুমানাসন্কাা শীভবাবূসক্কাহা তত লিহলম: |॥1২8।। 
জ অহানীলকিনা ভ্যাইন্ষঙ্গামানমানবী: | 
বাঘাংগাতি-অজভ্য গাল অহানন্কাহতানূ ।1$২০।। 

অপেক্ষাবৃদ্ধির অর্থাৎ স্বনিমিত্তকারণ দুরত্বা্দি ও নিকটত্বাদি জ্ঞানের নাশ 
হইলেই তাহাদের অর্থাং দৈশিক ও কালিক পরাদি ও অপরাদি ব্যবহারের 
নাশ হয়। ইহা উদাহরণ পুরস্কারে পৃর্বেব কথিত হইয়াছে। পূর্বেই বৃদ্ধির 
প্রকারভেদ প্রায়শঃ__বনুলাংশে নিরূপণ করা হইয়াছে । এখন বুদ্ধির অবশিষ্ট 

প্রকার বলিতেছেন । জ্ঞান দুই প্রকার--অপ্রমা--অযথার্থ ব। ভ্রম ও প্রমা_ 

যথার্থ । “তঙচ্ছুন্যেতন্মতিা-স্যাং সা অপ্রমা” অর্থাৎ তদভাববতি ততপ্রকারক- 
জ্ঞান অপ্রমা! বলিয়া! নিরূপণ করিয়াছেন । যেখানে প্রকারতাবিশিষ্ট বা প্রকার 

ধর্ম থাকে না, সেখানে যদি তংপ্রকারক অনুভাবাত্মকজ্ঞান হয় তাহা! হইলে 
তাহা অপ্রমা বা! অধথার্থ অনুভবাত্মকজ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হইবে । যেমন 

ঈষং অন্ধকারস্থানে পতিত রজ্জ্বুতে চক্ষু সন্নিকর্ধ হইলে “অয়ং সর্প” এইটি সর্প 
এরূপ যে অনুভব হয় সেই অনুভব অপ্রমা বলিয়া! গণ্য । যেহেতু সপ্পত্বধর্ম্মাট 
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এখানে প্রকার। তংশবের দ্বার সর্পত্বরূপ প্রকার গৃহীত হইবে । তথাহি সপত্বা- 
ভাবাধিকরণে রজ্জবতে সপ্পত্বপ্রকারক অনুভব হওয়ায় উক্ত জ্ঞানটি অপ্রম! বা 
অধথার্থ হইয়াছে। বিপর্যযাস অর্থাৎ নিশ্যয়াত্মকভ্রম ও সংশয় অপ্রমার 
প্রপঞ্চ অর্থাং প্রকার বা ভেদরূপে পরিকীর্তিত। তদভাববতি-তদ্বিষয়ক 

নিশ্চয়াতকজ্ঞানই বিপর্যযাস কা বিপর্যয় । শুক্তির সহিত চক্ষঃসংযোগের 
ফলে যে “ইদং রজতং” এরূপ জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানই বিপধ্যাস। এই বিপধ্যাস 

জ্ঞানেও বিশেষ্য, প্রকার ও সংসর্গ এই তিনটি বিষয় থাকে । “ইদং রজজতং” 

এখানে “ইদং” পদের দ্বারা বিশেম্তভৃত-শুক্ভিথণ্ড গৃহীত হইবে, রজতত্ব প্রকার, 

সমবায় সম্বন্ধ । “তদভাববতি” এই পদস্থিত “তং” শব্দ দ্বার প্রকার- রজতত্ব 

গৃহীত হইবে । রজতত্বাভাবাধিকরণে বিশেম্তভৃতে শুক্তিথণ্ডে রজতত 

প্রকার হওয়ায় রজতত্বাভাববং-শুক্তিশকল-বিশেষ্তক রজতত্ব প্রকারক 

সমবায় সংসর্গক “ইদং রজতং” ইত্যাকারক জ্ঞান বিপধ্যাস নামক অগ্রম। বা 

অধথার্থনিশয়1আকজ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রতি আত্মা! সমবায়িকারণ, আত্মমনঃ 

সংযোগ অসমব।প্লিকারণ। এবং চক্ষু, পীতাদিদোষ, বিশেষাদর্শন, প্রবুদ্ধসংস্কার, 
অদৃষ্ট ও ঈশ্বরাদি নিমিত্তকারণ। বিপধ্যাসজ্ঞানস্থলে কারণরূপে কোন দোষ 

থাকিবেই। প্রতিফলিত সৃষ্যকিরণ বা চাকচিক্যরূপ দোষ থাকিলে শুক্তি- 

শকলে রজতত্রম হয় । অন্ধকারদোষ থাকিলে রজ্জবুতে সপ্পভ্রম হয় । এইরূপে 

পিত্ৃদৃরত্বাদি নানাবিধ দোষ বিপর্যযাসজ্ঞানের কারণ। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি 
অর্থাত শরীরাদিতে যে আত্মত্বনিশ্চয় এবং শঙ্খাদিতে যে পীতত্বনিশয়াতআক- 

জ্ঞানই আদ্য অর্থাৎ বিপধ্যাস। প্রমাজ্ঞান বিষয়কে স্বধর্মবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত 

করে। আর অপ্রমাজ্ঞান বিষয়কে বিষয়ের পরকীয় ধর্মবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত 

করে। এখন সংশয় প্রদশিত হইতেছে । মনুষ্য বা স্থানূর্বা অর্থ শাখাদিশৃন্য 

বৃক্ষকাণ্ড ইত্যাদি বিতর্কবৃদ্ধির নাম সংশয় । তদভাবের অপ্রকার ও ততপ্রকারক 
যে বুদ্ধি তাহাকে নিশ্চয় বলে অর্থাৎ যে জ্ঞানে তদভাব অপ্রকার হইয়। তদ্বস্ত 
প্রকার হয় তাহাকে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান কহে । যেমন “ঘট” ইত্যাকারক 

নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানে ঘটাভাব অপ্রকার হইয়। ঘটপ্রকার হইয়াছে । এক ধন্টাতে 

বিরুদ্ধ ভাবাভাব প্রকারক জ্ঞানের নাম সংশয় । ভাঁবকোটি ও অভাবকোটি এই 

উভয়গত এক ধন্মকে সাধারণ ধন্ম বলে। এই সাধারণাদি ধন্মের জ্ঞান 

সংশয়ের কারণ। একটি ধর্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক ধর্মবৈশিষ্ট্ের জ্ঞানই 
সংশয় । যে অধিকরণে বিরুদ্ধধন্মসমূহের জ্ঞান হয়, সেই অধিকরণকে বরা 
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বলে। এখানে বিরুদ্ধ ধর্ম “কোটি” শবের ছারা কথিত হইয়াছে । একই 
সময়ে একই পদার্থে যে সকল ধর্ম থাকে না বা থাকিতে পারে ন1, সেই সকল 

ধর্মকে সেই পদার্থের বিরুদ্ধধর্ম বলে । কোন পদার্থ একই সময়ে একাধিক 
বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়রূপে বোধিত হইলে এ জ্ঞান সংশয় বলিয়া! কথিত। যে 

জ্ঞানে বিষয়টি নির্ণয় ও অনির্ণয়ের মধ্যস্থলে থাকে । বিষয়টির নির্ণয়ের ইচ্ছ। 
আছে, কিন্তু অনুসন্ধানের দ্বারাও কারণ দেখিতে পাঁইতেছে না, এরূপ ব্যক্তির 

দোলায়মান জ্ঞানই সংশয় । কোন ব্যক্তি সম্মৃখস্থিত কিছু দুরে এমন একটি পদার্থ 
দেখিলেন-_-ষে পদার্থট স্থাণুত্ব ও পুরুষত্বের সমানাধিকরণ উচ্চতা দিধর্শ্মাবিশিষ্ট, 
এ পদার্থটকে প্রত্যক্ষ করায় পূর্ববসংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়! স্থাথুত্ব ও পৃরুষত্বের 
স্মরণ হয়, অথচ স্থাথুত্ব বা পুরুষত্বের নিশ্চয় হইল না। স্থাগুত্বের শিণায়ক 

বন্ধলকোটরাদি কিংবা পুরুষের নির্ণায়ক হস্তপদাদির প্রত্যক্ষ না হওয়ায় 
অথচ উভয়ের ব্যাপ্য উচ্চতাদির দর্শন হওয়ায় চক্ষুরিন্দ্িয়সংমৃক্ত এ অয়ং 
পদবাচ্য পদার্থে স্থাণতও পুরুষত্বের আরোপ হয়। অগ্রবর্ী পদার্থকে স্থাথু 
বলিয়৷ নিশ্চয় করিতে পারিল না। যেহেতু স্থাগ্রত্বের ব্যাপ্য বন্কলকোটরাদি 
দর্শন হয় নাই । এবং উক্ত পদার্থকে পুরুষ বলিয়াও নিশ্চয় করিতে পারিল 
না। যেহেতু পুরুষত্বের ব্যাপ্য হস্তপদাদি প্রত্যক্ষ হয় নাই। বন্ধলকোটরাদি ও 
হন্তপদাদি বিশেষের ম্মরণ হইতেছে । অথচ প্রত্যক্ষ বা সুস্পষ্ট দর্শন হইতেছে 
না। তাহার ফলে দ্রষ! দোছুল্যমান অবস্থায় থাকেন। 

সংশয়ের সাধারণ ধর্মজ্ঞান পদের দ্বারা উচ্চতা, পরিধি, কাল, দিক, 

ঈশ্বরীয়-ইচ্ছা, ঈশ্বরীয়-প্রযত্র প্রভৃতি গৃহীত হয় । যেহেত্ব কালাদি বস্তসকল 

কাধ্যমাত্রের প্রতি কারণ হয় বলিয়! সংশয়জ্ঞানের প্রতিও সাধারণ ধন্মব্৮প 
উহ্ারা কারণ হয় ॥ ১২৫-১৩০ ॥ 

বনা- ন্কাকতিন্চ- হিচ্চ-ঘহবলাঘহতনানাম্ । ক্ষদসামা নুভি' নিজনখিত্তুদাহ-_ 

নূজ'হিনি। লন অসনাঁ নিকনঘলি-অচ্ভ্ন হলি । পীহলাঅতরলি লতৃ্ক্ষাহক গ্বাল 

সন হুত্বখ: | লনসদত্বঃ__অসলাসণত্থ: | আহ হছলি। শিঘহ্যি হত: | হাবীহাবী 
লিষভ্বযক্র অহথাবনত্রস্াতক হান বীবীওহৃলিকআান্ধাংজ্কমূ। হৃতর হাল্াবী দাঁত: হাল 
হত্বান্চাক জু হান লিহন্ববক্, লহ সন ছুলি। কিহ্লিহিলি লিলম্ট । লিহম্বঘহ্য 
ভঙ্বদা-_লুহুলানলি । ভহ্লালাসকাহ্ক লন্সন্াক ঘ্বান নিহন্বব: 0২২৬-৭৭৩॥ 
ভাত ভহাযনি-_নতরহাব হতখ: । ভ্াঘাতীলি | ভধঘন্াধাজৌ যী এচ্নধ্জ্ সমান 

ঝছাবকাহঘমনূ। থা তলন্ববতষ ভযাহুতুতঘ-ঘাঘাহ্ত আ্লাজা অর্থ ভাত নঁ ঈলি 

৩৮৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



জন্হ্যন। হ্রনঘাঘাত্তগ্বচ্মহান চ্চাঘে। যখা হাজ্জ নিআনিত-্যান্ুলত 

হৃহ্বীতা হান্হী নি লনলি ঘচ্হিম্্ি | শ্রিসনিঘলিজ্ত্ত হাজী লিত্বী ল বা হিহাজ্হা- 
চিন্তা ন ভ্হাঘক্কাব্আম্। হান্ব-্সামিঘ্বানাহীনাঁ নিহন্বযন্নালঅনক্ষত্র-কন্বানাভ্যান্ 

ক্ষিন্ত্ু ঘন হাকইন ক্ষীতিত্রবন্্ান অল্যবী, অহাযক্তু লালম্ব বেলি । ঘৃ্ষ হ্বান সালাঢ্য 

অহাঘাহ্ নরি্বধবহাঘ হলি । ঘত্র ল্যাঘ্ঘক্হাঘাহুদি ন্যাণন্কবহায হানি আীছ্যমূ। 
ন্ষিল্ত্ু অহাব অচিলস্বাণ অ্নান্রিযভন্িক্ঞ্রী না ক্কাতআাম্ ॥ ২২০ ॥। 

তাহাদের অর্থাৎ কালিক ও দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের। অবসরপ্রাপ্ত- 

বৃদ্ধি নিরূপণ করিবার জন্য বলিতেছেন-_বুদ্ধি ইতি। সেই ছুই প্রকার জ্ঞানের 

মধ্যে অপ্রমা জ্ঞান নিরূপণ করিতেছেন-_-“তঙচ্চুন্/” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । তাহার 

অভাবাধিকরণে পদার্থে ততপ্রকার জ্ঞানের নাম ভ্রম ইত্যর্থ। যথা ঘটত্বা- 

ভাবাধিকরণে পটাদিতে ঘটত্বপ্রকার জ্ঞান ভ্রম বলিয়া কথিত । তাহার-__ 

অপ্রমার, প্রপঞ্চ- প্রকার বা ভেদ। আদ্য-_বিপধ্যাস । শরীরাদিতে “আমি 

গৌর” ইত্যাকারক যে আত্মত্ব প্রকারক নিশ্যয়াত্মক জ্ঞান, সেই জ্ঞ।নকে ভ্রম 
বলে। এবং শঙ্ঘাদিতে “শঙ্ঘ পীতবর্ণ” ইত্যাকারক যে নিশ্চয়াতক-জ্ঞান 

সেই জ্ঞানকেও ভ্রম কহে। কারিকাস্থিত “কিংস্থিং” এই পদের অর্থ বিতর্ক । 

নিশ্চয়ের লক্ষণ বলিতেছেন--তদভাব ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । তদভাবের অপ্রকারক 

হইয়া তপ্রকারক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে নিশ্চয়াত্মক বলে । যেমন পটাভাবের 

অপ্রকারক হইয়। পটপ্রকারক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই পটবিষয়ক নিশ্চয়াত্মক- 

জ্ঞান । যে জ্ঞানে তদ্বিশেষ্তকত্বাবচ্ছিন্নতদভাবপ্রকারতার অভাব ও তদ্িশেষ্যক তা- 

বচ্ছিন্নততপ্রকারতা আছে তাহাকেই নিশ্যয়াত্মকন্ঞান কহে। সংশয়স্থলে 

জ্ঞানাংশে তদভাবের প্রকারত। থাকে বলিয়। “তদভাবের অপ্রকারক” এই 

অংশ অথবা তদ্ধিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন তদভাবপ্রকারতার অভাব এই অংশ নিষ্কৃষ্টার্থক 

নিশ্চয়লক্ষণে নিবেশ কর' হইয়াছে । “ভূতলং ঘটবং” এই জ্ঞানে ভূতল বিশেষ্য, 

ঘট বিশেষণ হইয়াছে । অতএব ভূতলবিশেম্যকত্ব ও ঘটপ্রকারকত্ব আছে, কিন্তু 

ঘটাভাবের প্রকারকতা নাই, যদি “ভূতলং ঘটবদ্ নবা” এরূপ' জ্ঞান হয়, তাহা 
হইলে এই জ্ঞানে ঘট ও ঘটাভাব উভয়েরই প্রকারতা৷ থাকিবে । স্ৃতরাং “ভূতলং 

ঘটব€” এই জ্ঞানে ভূতলবিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন ঘটাভাব প্রকারতার অভাব আছে 

এবং ভূতলবিশেম্যকত্বাবচ্ছিন্ন ঘটপ্রকারতা৷ আছে বলিয়। “ভবতলং ঘটবং” ইহা 
নিশ্যয়াকত্সকজ্ঞান। নিশ্চয় লক্ষণের এরূপ নিস্কৃষ্টার্থ না করিলে “মহানসো 

বহিচমান্ ন বা ও পর্ববতো৷ বহিমান্” এরূপ সমুহালম্বন জ্ঞানস্থলে পর্ববভাংশে 

গুণনিরূপণম্ ৩৮৯ 



বহিচর নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের অসম্ভব হয় । যেহেতু এঁজ্ঞানে বহি ও বহৃত্যভাব 

উভয়েরই প্রকারতা আঞ্ে। আর ইচ্ছাদিতে নিশ্চয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি 

বারণের জন্য “জ্ঞান” এই পদ নিশ্চয় লক্ষণে প্রদত হইয়াছে ॥ ১২৫-১২৯ ॥ 

ংশয়ের লক্ষণ করিতেছেন--“স সংশয়” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । এক ধন্্মীতে 

বা বস্ততে বিরুদ্ধ ভাব ও অভাব প্রকারক (স্থাণৃত্ব ও স্থাণৃত্বাভাব প্রকারক ) 

জ্ঞানের নাম সংশয় । ইহা স্থাণু অথব। অন্য কিছু এই সংশয়স্থলে “ইহ” এই 

পদোপলক্ষিত “বন্ম্ী” অর্থাৎ বস্তুতে স্থাণুত্ব ও স্থাপৃত্বাভাব প্রকারক জ্ঞান হয়, 
সুতরাং উহ সংশয় জ্ঞান । সাধারণ ইতি। উভয় সাধারণ যে ধর্ম, তাহার 

জ্ঞান সংশয়ের কারণ । যেমন উচ্চৈম্তরত্ব অর্থাং উচ্চতাদিকে স্থাথু ও পুরুষ 

এই উভয়ের সাধারণ ধর্মরূপে নিশ্চয় করিয়া কোন ব্যক্তি “ইহা স্থাণু বা অন্য 

কিছু”, এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন। এইরূপ অসাধারণ ধন্মের জ্ঞীনও 

সংশয়ের প্রতি কারণ হয়। যেমন শবত্বকে নিত্য ও অনিত্য এই উভয়বিধ 

দ্রব্য হইতে ব্যাবৃত--অবিদ্যমান অথচ উহা শর্ষে আছে, স্বৃতরাং শব্দ নিত্য 

অথবা অনিত্য পদার্থ এইরূপ সংশয় হয়। শব্ধ নিত্য বা অনিত্য এইরূপ 

বিরোধী বাক্যের নাম বিপ্রতিপত্তি। এই বিপ্রতিপত্তি বাক্যজ্ঞান সংশয়ের 

প্রতি কারণ হয় না। কারণ শব ও ব্যাণ্তিজ্ঞানাদির কেবলমাত্র নিশ্চয়াআজক 

জ্ঞান উৎপন্ন করাই স্বভাব । বিপ্রতিপত্তি বিরুদ্ধকোটিদ্ধয়ের প্রতিপাদক 

বাকামাত্র। অতএব শব্দাত্মক বলিয়। বিপ্রতিপত্তি বাক্যজ্ঞান হইতে সংশয় 

উৎপন্ন হয় না। কিন্তু সেস্থলে অর্থাং বিপ্রতিপতিস্থলে শব দ্বারা কোটি- 

দ্বয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর কিন্তু সংশয়ের মানস জ্ঞান হয়। 

অর্থাৎ বিরুদ্ধ কোটিদ্বয়ের উপস্থাপক শবের নাম বিপ্রতিপত্তি। বিপ্রতিপত্তি- 

স্থলে শব্দ হইতে কোটি ছয়ের ম্মরণ হয়, তাহার পর সংশয়ের মানস জ্ঞান 

হয়। অতএব উহ1--বিপ্রতিপত্তি পরম্পর] সম্বন্ধে সংশয়ের জনক হয়। 

“জ্ঞান প্রমা কি না” জ্ঞানে এইরূপ প্রামাণ্যের সংশয় হইলে জ্ঞানের বিষয়েও 

ংশয় হয়। এইরূপ ব্যাপ্যের সংশয় হইতেও ব্যাপকের সংশয় উৎপন্ন হয়। 

এই সকল বস্তু এইভাবে বুঝিতে হইবে । কিন্ত সংশয় সামান্তের অর্থাং সংশয় 
মাত্রের প্রতি ধর্মীর জ্ঞান বা ধন্দীর সহিত ইক্জরিয়ের সন্নিকর্ষ কারণ । ধর্্মার 

জ্ঞান বা! ধর্শীর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্মিকর্ষজ্ঞান সংশয়ের সাধারণ কারণ 
বলিয়া উহাদের সংশয়ের কারণের মধ্যে আর পৃথকৃভাবে উল্লেখ করা হয় 
নাই ॥ ১২৫-১৩০ ॥ 

৩৯০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ভীমীওসলাঘা অলন্ধ: সমাঘাভু যুগী মন্ । 
দিলীবুহলাব্ফিনী হীমী লালানিঘী লব: |1ই$। 

সংঘহীনু নিহীভবজ-নিহীনতানলা অলমৃ। 
অন্মিকী মুগ ভা জলূমিলী তুল: ॥৫২২।। 

নহীআাভ্ঘনিহাত ল নহালহামুলীমনল্। 

হাব জাতহযনব্তিত্বু সনুনলিবী মূল: || ৫২২) 
হাল্ন্বীঘ নীলঘলানাজআাব্ঘন্মভ্বাখ না সলা। 

মৃলেদান্ সললিলল্ব যাললসীন্ঘতী সলা |1২২৬।। 

পিতাদি দোষসমূহ অপ্রমার বা ভ্রমজ্ঞানের জনক । কিন্তু গুণ প্রমা বা 

যথার্থ জ্ঞানের জনক অর্থাৎ প্রমাজ্ঞান, জ্ঞান সাধারণ কারণ ভিন্ন অতিরিক্ত 

কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। পিতৃ, দূরত্ব ও অল্প অন্ধকার প্রভৃতি দোষ 

নানাপ্রকার ॥ ১৩১ ॥ 

প্রত্যক্ষস্থলে বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষের সহিত ইন্ড্রিয়সন্নিকর্ষ গুণ। 

অনুমিতিস্থলে সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষে পরামর্শ হইল গুণ। উপমিতিস্থলে শক্যে 

সাদৃশ্য জ্ঞান হইল গুণ। এবং শাববোধস্থলে যোগ্যতা অথবা তাংপধ্যের 

প্রমাজ্ঞান গুণ। এখানে প্রমা শব্দের অর্থ ভ্রম ভিন্ন জ্ঞান ॥ ১৩২-১৩৪ | 

হীন হুলি। অদনাঁ সলি হীন: ভ্কা্তান্, সলা সলি যুঘা: ক্কা্ঘাল। লসাণি 

দিলাহিক্ধনা হীনা অনন্তুলাঃ, বীনা জ্ঞা্ঘাতন্বলল্নয-ভ্যলিইনসঞ্ঘা অিভ্ম। মুতহ্য 

সলাঅলকতঅলন্ত্রদানান্ িভুলূ। যখা-- সদা হ্বালালাল্যক্কাঘালিক্ব-কাংআঅল্যা 

অল্যস্ানংতান্ অসমানলু। ন ন্ব হীম্বামানন হব জ্কাহ্আনভিত্রলি নান্যমূ। দীল: 

হাহ হলি হ্বানভখবীগণি দিউীনহানবকত্রান্ভভ.ব্সলান্তুনুভিসঘক্পান। ন্িনিবানলা- 

লিহহাহুনল্লহীনামালক্কাহ্তাততরলন্ঘয যুজহস ক্ষাঘলাযা ল্যাহঘতল্রান। ল ন্ব হুঘা- 

বন5দি দিউন দলিলল্লাচন্তন্ী ন হীবয়ানমূ, অন: দিভাহি-হীনানানানাঁ ক্ষাহআংন্বন- 
প্রহ্ত ভ্রাভঘল্। লখান্ম কি যুঝহৰ ই্তুতক্ষকনননি লাভ্যমূ। অশামি অল্ত্রম- 

ভলিইচ্চাঞ্যাঁ যুহসাণি ইন্ততনবিভু: | ঘৃন রন সলিতুগামান: ক্কাহঘানিব্ংসাদি 

ভততন্বতআানু। অল হাম্বা: ঈ হব্বাক্ষাভহাযালাহ__দিলি। জ্ন্মিন, ণীলাহিসিন দিজ' 

হী, হ্বন্থিস্বলল্সাই: ভল্রক্ৰ- নহিদাতসী ভূহ্কত্র হীন, হ্ৃতিষ্ব অহীহবাপন নতভুকন- 

ভ্াজলনিতবিন দা হীনা আনন্তুযলা হন সাল্তিজনন্কা হশ্ব: ॥২২২ ॥ 

গুণনিরাপণম্ ৩৯১ 



অথ ঈ হা হত্ান্কাভ,হ্লাঘাঁ সত্সাহী জাদহীয়ুশান্ হহাঁঘলি-_সবহীন্ত ছলি। 
সহ্মহ্ী নিহীমান্বহ্-লিহীস্য-ঘলিলঙ্কণী যুগ: | অন্থুদিলী ভাধ্ঘ্লি আাধ্যজ্মাচযন হাচজ্া- 

জবান যু: | ঘ্ললল$ঘি হীন । সমা নিভঘযলি-_ সদমিআলিলি ॥২ই২২-২ই৬॥ 
দোষ ইত্যাদি । দোষ অপ্রমার প্রতি কারণ ও গুণ প্রমার কারণ। 

পিত্তাদিদোষসমূহের কোন অনুগত ধর্ম নাই এবং অপ্রমার প্রতি এ দোষগুলির 
কারণতা অন্বয় ও ব্যতিরেক ছারা সিদ্ধ হয়। প্রমার প্রতি গুণের জনকতা 

অনুমান প্রমাণের দ্বার] সিদ্ধ হয়। যেমন প্রমান্ততান, জ্ঞানসাধারণ কারণ ভিন্ন 

কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, যেহেতু উহ1 জন্যজ্ঞান, যথা অপ্রমা জ্ঞানসাধারণ 

কারণ ভিন্ন দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। ত্বকৃমনঃসংযোগাদি জ্ঞানসামান্য কারণ 

রূপে সর্বত্র বিদ্যমান 09561 থাকিলেও কোন জ্ঞান প্রমা হয় এবং কোন 

জ্বান অপ্রম] হয়, সুতরাং বলিতে বা স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানের প্রমাত্ব 

ও অগপ্রমাত্ব জ্ঞান সাধারণ কারণ ভিন্ন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। যদি বল 

দোষাভাবই প্রমার প্রতি কারণ হউকৃ। একথ] বলিতে পার না। কারণ 

“পীত শঙ্খ” এই জ্ঞানস্থলেও পিতরপদোষ বিদ্যমান [55617 থাকায় 

শঙ্ঘাংশে প্রমাজ্ঞানের অনুপপত্তি হয়। অর্থাৎ “শঙ্খ পীত” এই জ্ঞানে 

শঙ্খাংশে প্রমাত অবশ্য স্ীকারধ্য বস্ত'। কিন্তু গ্রমার প্রতি সর্বত্র দোষাঁভাবই 

কারপরূপে স্বীকৃত হইলে উক্ত জ্ঞানস্থলে পিত্তরূপ দোষ বিদ্যমান থাকায় 

দোষাভাবদপ কারণের অভাববশতঃ শঙ্ঘাংশে প্রমাজ্ঞানের অনুপপত্তি হয়। 

প্রমার প্রতিদোষাভাব কারণ অথবাগুণ কারণ হইবে, এবিষয়ে একপক্ষপাতিনী 

যুক্তির অভাব আছে, কিন্তু অনস্তদোষাভাবের কারণতা স্বীকার অপেক্ষা 
লাঘববশতঃ গুণের কারণতা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত । 

যদি বল চক্ষু সংযোগাদিগুপসত্বেও পিত্বরূপ দোষদ্বার! প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় 

“শঙ্খ পীত” ইত্যাদিস্থলে শঙ্গে শৈতাজ্ঞান অর্থাৎ শ্বেতত্ের প্রযাজ্ঞান হয় 

না। অতএব পিতাদি দোষাভাবের কারণত। অবশ্যই স্বীকার করা উচিত 

এবং গুণের কারণতা স্বীকারে প্রয়োজন করে না। এরূপ কথা বলিতে পার 

না। কারণ তথাপি অর্থাৎ দোষাভাব সত্বেও অন্বয়-বাতিরেক দ্বার] গুণের 

কারণতা সিদ্ধ হয়। অর্থাং পিতাদি দোষাভাব থাকিলেও বিশেষণের মত 

বিশেষ্য সন্নিকর্মরূপ গুপাভাববশতঃ শঙ্ছে পীতত্বজ্ঞান পরম] হইতে পারে ন1। 

সুতরাং দোষাভাব দ্বার! গুণকে অন্বথাসিদ্ধ বলিতে পারা যায় না। আর 

অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা কারণত্সত্বেও গুণের অস্যথাসিন্ধত্ব স্বীকৃত হইলে অপ্রমার 

৩৯২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



প্রতি গুপাভাব কারণ বলিয়। স্বীকৃত হউক্, দোষ কারণ না হউকৃ। একথাও 

সৃচগ্গাবে বা অনায়াসে বলা যাইতে পারে । তাহার মধ্যে কাহার! দোষ ? 
এই আশঙ্কার বলিতেছেন--পিত্ত ইত্যাদি । কোনস্থলে পীতাদির ভ্রমে 

পিতদোষ হয়। কোনস্থলে চন্দ্রাদির স্বল্পপরিমাণ-ভ্রমে দৃরত্বদোষ হয়, কোন 

স্থলে বা বংশে সর্পভ্রমে ভেকবসার অঞ্জনদোষ হয়। এইভাবে দোষসমূহ 
অননুগত হইয়। ভ্রমজ্ঞানের বা অপ্রমাজ্ঞানের কারণ হয় ॥ ১৩১ ॥ 

কাহার বা কোন্গুলি গুণ এই জিজ্ঞাসায় প্রত্যক্ষাদিস্থলে যথাক্রমে 

গুণসমূহের কথা বলিতেছেন-- প্রত্যক্ষ ইত্যাদি গ্রস্থ দ্বারা । প্রত্যক্ষস্থলে 

বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্তের সহিত ইন্ট্রিয়ের সন্নিকর্ষগুণ। অনুমিতিস্থলে 

সাধ্যবিশিষ্টপক্ষে সাধ্যবাপ্যহেতুর বৈশিষ্ট্যজ্ঞান- সন্বন্ধজ্ঞান অর্থাং পরামর্শজ্ঞান 
গুণ। অগ্রে অর্থাং উপমিতি এবং শাবক্বোধস্থলেও এইভাবে বুঝিতে হইবে । 

প্রমা নিরূপণ করিতেছেন-_ভ্রমভিন্ন ইত্যাদি দ্বারা । ভ্রমভিন্ন জ্ঞানকে প্রম! 

বলে ॥ ১৩২-১৩৪ 9 

অনা ল্সন্ধাংক্ হজ্লাল বান্রিহীজ্যন্মূ। 

অন্সলা। ল সলা লাদি সন: জ্বাল্লিভ্নিনকযনদূ ২৬) 

সন্ধাবাহিহুল্ৰ ছি অল্নল্নাননবান্থি ললু। 
সমাতর্থ ল ভবী সবাই" জহানানৃঘঘলিল: |1৫ইৎ।। 

অথবা ততপ্রকারক হইয়া তদ্বিশেষ্যক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই 

জ্ঞানকে প্রমা বলে। নিব্বিকল্পকজ্ঞান প্রমা নহে ভ্রমও নহে। কারণ 

নিব্বিকল্পক জ্ঞানে প্রকারতা বা বিশে্ঠতা থাকে না এবং নিব্বিকল্পকজ্ঞান 

কোন সম্বন্ধকে বিষয় করে না। প্রমাত্ব অর্থাং জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতোগ্রাহ্ 

অর্থাং স্বভাবগ্ত সিদ্ধ নহে, কিন্তু অনুমেয় ৷ প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য বলিয়৷ স্বীকৃত 

হইলে সংশয়ের অনুপপতি হয় | মীমাংসকের] বলেন--প্রমাত্জ্ঞানের প্রমাপ্য । 

এই মতকে দৃষিতেছেন-প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য বলিয়। স্বীকৃত হইলে জ্ঞান জ্ঞাত 
হওয়ামাত্রই তাহার প্রামাণ্য বোধিত হয়, স্বতরাং অভ্যাসদশায় উৎপন্ন জ্ঞানে 

প্রামাণ্য সংশয় হইতে পারে না। যদি জ্ঞান জ্ঞাত ন1 হয়, তাহা হইলে ধর্্মীর 

বোধ না থাকায় কাহাতে বা! কোন্ বস্ততে সংশয় হইবে £ অতএব সংশয়ের 

উপপতি হয় না বলিয়া প্রমাত্ব স্বভোগ্রাহা বলিয়া স্বীকৃত হয় না ॥১৩৫-১৩৬। 

ন্তু বঙ্গ হ্যব্জিজেলঘীহিন হজব হলিস্বান আভমূ, শর হলাহী সনাতা হান, লজু- 

গুণনিরূপণমূ্ ৩৯৩ 

২৫ (ক) ' 



স্লানভ্য সদমিদ্বআালালান, অল আহ-_আখবলি । ভ্রলহৃলিহীন্যজ্ঞরদ অলি লনূসন্সাক 
হান সম: । অধীত্র ভঙ্গুবহণি সনাব্ৰ ন ফমান। অল: ক্ষিনিলি বনু? অখাঘলি 
অনুক্রঘভযাঘি সলাঘাল্লহ্ন ভযাহ্িিশিলস। অখাখন্তুম্ব__কঘেহযতর সমাগাতনিল 

নিনহিলংআাতূ। হু ভু বী্মদূ_-বল ভকত্র-্ীন যা, বন অকন্রল্ীল অন্রহপিহীস্য- 
কত্ব বন অফন্বল্মন শনৃসন্ধাহন্তব জাভ্যমূ। বীন চ্ছণাজাহী অঁধীবাছিনা ঘতাহ্ষান 

লাণিল্যামিঃ। হব ভ্বলি নিল্তিক্ককণন্ঠ সনা ল ভঘাল্, লহ অসন্কান্কবনানানান্, অল 

আহ্--ন সঈলি ॥২২৬। 

লন্তু নু ্ কদি্ঘীনম্বান লন: সমা নব ভ্যাহিলিনল্ল | সলিঘীবি-ভ্যঘিকতঘা ক্ঘি- 

ভঘীবাঘাত্রলি অনীধায্মালহঘ অনহলান্। লন্ব নুধী ক্দিঘযীনালালানন্উউল জতীহা' 

স্বাল লনী ল ভানু, লল ক্ছঘিত্বঘীঘানাভ্রভ সলিষীবি-্বলালাঘিন্কংঘাকনবাহিলি শ্রান্যমূ। 

নস অঘীনানাত্রানরক্ভইন অযাবাস্মালভ্য সদততানূ, ভগ্যভ্ঘানন্ত্ুযলাত ভগাতাকযানন্ত- 

বালডনি ল হালি: । সলাৰনিনি। লীলাঘন্জা তি সমান করত সাহ্সাদিলি শ্রহুল্তি। 

নল হুজআাঁ লব স্বালহঘ ভবসন্াহাকঘহ্লান লত়্্ান-সালাত্য বদন হৃষ্তার হলি । অন্ানা 
নব স্বাননর্বীল্রিঘনূ। স্লানজল্য-্াললা সত্মহ্থা, শা ন্ব জ্আানমন্তরদীযব | জুহাহি- 

নিগাঘা দবী অন্তুতঘনঘাধন হান মূরাবি। অভ্মনাননি লবী লজুহ্ানলিম্বন্ক-হালিল 

নজুক্লালদানাগ্র হৃহ্সাব । লিম্ব্যনিহত্য হি হ্বানমূ। অলীগ্বাননিভিনতী নিম: | 

অল্নন হুমমনি_ন হলীলান্সলিনি । ভ্হাখবনি। যি ইআনভয সালাঘত হললীগান্তা 
ভ্যানু, লহালঞ্যাঅ্হাঘল্হাদ সালান্যভরহাবী ল ভ্ঘানু। লসহ্থি অহি হাল হাল, 

নরবা লল্মব সানাহ্ঘ জালঈনলি ক্কঘ হায়: ? অহিন্তগ্বান ল স্বাল লহ্হি ঘচিলষ্বালা- 

লানানূ ক্কর্থ অহায:£? লজ্দাহ স্বান দাদাগসন্ত্ুনঘযমূ। নখাহছি হুহু আন চলা, 

ঘনাহি দন্বি-অলক্কতনানু, অল্লন অন্দন, অথবা অদলা। হব দৃথিত্রীতন্রসন্কাতক হ্বাল 

গলা, বাল্্নলি দৃথ্রিনীতন ঢল্কাবন্ক-স্ালততান্। নলন্ব ইন্তুয়ান কর জাললিলি শ্রাভ্ঘমূ। 

দৃঘিব্বীক্-সন্কাহন্ক্বন ভবরলীলাঙ্াানু ভঙ্গ বাল্মনসই্তা-াল্ঘনহূন্িহীচ্নক্অধযাদি 

ভ্তসহতানু। লনুসক্কাহক্ককতাপরভ্ভিলল-নবলহ্নিহীম্মন্ডতত্র নং ল মৃক্সদ, অহাযান্ুনীগানু। 

নু অ্বনা হ্বালানা অখাখততাত দলাভহাতী-ললহ্লিহীছঘকত্র নিহীনআ ন্যশ্রনূ। লন্ম 
হয় হললাঘিন: দন্ববিসালজল্মা ন ভযান্, ভন নবী সনজ্যামানাহিলি শ্রাযমূ। 
ল্গহ্ি হীনাীনভ্য তুবীতর্জিনি হতরলললীঘহিখন-অলমহানসহজ্য ইন্তুজানু। অত্হঅলী- 

ত্কন্ত নিহিচ্স্বোনহয অতনু ই জ্কাহতান। আন্ত্ত লালসাদি অেলমহাপন্থ: ঘ হত 
ক্কা্আাদিলি । নন্বান্যখাঘালিঃ ভরললতনি, হ-সত্মস্থা-ক্তাহঘাভয হজবীলি্রষন্তলিল- 

কর্মকতআালালানু, হল ₹জলবুত হন্ুমঘনী হিলি ন্রল্ল। 

৩৯৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবল্ী 



ব্রংজলভ্ঘন্ত সন্থর্ি সলি শিহাচ্জ্বালভঘ ইন্তুলাঘা'নভুমতলান্ অল্যলগাদি ননৃ- 
করশুনলান্। লন্ম্ ভরাহি-সম্থলী ললুক্তাহ্ঘা, লিবলাহি-সনুী ঘ্ব সহায়: কাহাসিলি 

্রান্যমূ। ভাঘনন সন্ভঘিনান লহ ইত্তুক্তকজ্ণলানূ। হথস্ব ্ হললকম্রি হাচ্ত-_ 

নুতুযন্ত্ধীন স্লালভহাঅসআবতিক্ষলনন5ণি ন হালি: দতযুব্নীতত্যাহীমঘতলান্। 
ক্িত্ব যস হয়ংঅলঘীহিন হজবী হন নিলি ল্ান জাললূ, লন ন কাহত-নাঘী5নি। অদি ন্ব 
যন হ্রহঅলযীহিম হঅল-হ্ী হলি হান, ললীলঘক্স বুনন স্ভি-লিন্বলী ভযালামূ। 

ত্র জ্লনহ্সই হলবী অলমহ্দই ন্না্সপ্রা্যালিমঘানূ ত্রন্লন হীনাইন হক হজলী- 
মহান হজবী ক্লেহায়হ্ভয ন্ন ঘলানু। কিন্বান্তুনিলি সলি ঈহাযনুহয ইনু 
জর-সই' অন্িজ্যাত্মঘুদবত্মহাসন্থাহ্ন্তুমিলিনিহাত্রাথা । যহি ন্ব শ্রিহাচ্-হাল জ্ভাহা, 

লহাওযীবীভম্ক লঙ্তিভ্যাত্ঘঘৃনস্বানমন্ত্ুলিঅন্তবীঘাহানলিলমূ, বযসুলঘল:াহাহ্তন্ত্: । 

হখাস্বান্যখাছঘালী সত্সহামন সলাআল্) হ্্ষ হজললনাগবহ্িনিলিব্সবুলাহিলি 
জীন: ॥২২৬-২২ৎ।॥ 

যদি ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানকে প্রমা বল। হয় তাহা হইলে সেখানে শুক্তি ও রজত 
এই দুইটি পদার্থ সম্বন্ধে “ইমে রজতে”' এই ছুইটি রজত খণ্ড এইবূপ জ্ঞান উৎপন্ন 

হয়। সেখানে রজতাংশে প্রমাজ্ঞান না হউকৃ। কারণ শুক্তিতে রজতজ্ঞানাংশ 

ভ্রম, এই ভ্রম এঁ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্তহেতু এই ভ্রমসম্বলিত এক বলিয়া “ইমে 

রজতে', এই দুইটি রজতখণ্ড ইত্যাকারক জ্ঞান ভ্রমভিন্ন নহে; স্বৃতরাং 

রজতাংশে রজতজ্ঞানেরও প্রমাত্বের অনুপপতি । এই শঙ্কানিরকারণের জন্য 

গ্রন্থকার প্রমার অন্যপ্রকার লক্ষণ করিতেছেন-_অথবেত্যাদি গ্রস্থ দ্বারা । অর্থাৎ 

তদ্বিশিষ্ট বিশেষ্যক তইয়! তৎপ্রকারক জ্ঞানই প্রমা। যথা পটত্ববিশিষ্ট পট 

বিশেষ্যক পটত্ব প্রকারক জ্ঞান প্রমা। যদি প্রকৃতপক্ষে পটকে পট বলিয়। 

জান] যায়, তাহ! হইলে এ জ্ঞানে পট বিশেষ্য, এবং পট-পটত্ববিশিষ্ট হইয়াছে, 

সুতরাং এ জ্ঞান পটত্ববদ্ বিশেষ্যক এবং পটত্ব প্রকারক হইয়াছে । স্বৃতরাং 
উহাতে প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ সমন্বয় হইল। কিন্তু যেস্থলে ড্রমবশতঃ ধূলি পটলকে 

ধূম বলিয়। জ্ঞান হয়, সেখানে এ জ্ঞানে ধূলি পটল বিশেষ্য হইয়াছে এবং ধুমত্ব 
প্রকার হইয়াছে । অতএব এঁ জ্ঞান ধূলিপটলত্ব বদ্ বিশেষ্যক ধুমত্ব প্রকারক 

হইয়াছে। অতএব তদ্বদ্্বিশেষ্যক তংগপ্রকারক অর্থাং ধূলি পটলত্ববদূবিশেষ্যক 
ধূলিপটলত্ব প্রকারক হয় নাই বলিয়] উক্ত জ্ঞানটি প্রমাজ্ঞান বলিয়া! গণ্য নহে 
বা অপ্রমাজ্ঞান হইয়াছে । প্রমার লক্ষণ এইরূপ হইলে স্থঘতিও পরম হইয়া 

উঠে । যদি বল পুর্বেরবা্ত প্রমালক্ষপানুসারে স্থতি প্রমা হইলে দোষ কি? 

গুণনিরূপণম্ ৩৯৫ 



এরূপ বলিতে পার না। কারণ স্মতিকে প্রম1 বলিলে ন্মৃতির করণের অর্থাং 

সংস্কারেরও প্রমাণাত্তরত্ব হইয়া উঠে। অর্থাং পুর্বেবাক্ত লক্ষপানৃসারে স্মৃতিও 

প্রমা বলিয়া স্বীকৃত হইলে স্থতির করণ সংস্কারাদিও প্রমাণ বলিয়! গণ্য হইয়। 

উঠে। এরূপ বলিতে পার না অর্থাং স্মতির করণসংস্কারকে প্রমাণ বলিয়া 

স্বীকার কর! যায় না। যেহেতু যথার্থ অনুভবের করণই প্রমাপরূপে বিবক্ষিত 
হইয়াছে । 

এইরূপ বুঝিতে হইবে-_যে সম্বন্ধে যদ্বত্া ( ঘটাদিবত্তা ) সেই সম্বন্ধেই 

তদ্বদৃবিশেষ্যকত্ব এবং সেই সম্বন্ধেই-তৎতপ্রকারকত্ব বলিতে হইবে । যেমন সমবায় 

সম্বন্ধে কপালে ঘটবত্তা আছে, অতএব সমবায় সম্বন্ধে ঘটবং__-কপালবিশেষ্তক 

ও সমবায় সম্বন্ধে ঘটপ্রকারক “কপাল সমবায়সম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট” 

ইত্যাকারকজ্ঞান প্রমাজ্ঞান বলিয়া গণ্য । এইভাবে প্রমালক্ষণ কথিত হওয়ায় 

কপালাদিতে ঘটাদি সমবায়সন্বন্ধেই থাকে, সংযোগাদি সম্বন্ধে থাকে না, 

এইজন্ব কপালাদিতে সংযোগাদি সম্বন্ধে ঘটাদিজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হয় না অর্থাৎ 

«“সংযোগসম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট কপাল” ইত্যাকারকজ্ঞান প্রম] হইল না, কিন্তু 

অপ্রম! হয় । গ্রমালক্ষণটি প্রকারকত্ব ঘটিত হওয়ায় নিধ্বিকল্পকজ্ঞানের প্রমাত্বের 

, অনুপপত্তি হয়। যেহেতু নিহ্বিকল্পকজ্ঞান নিম্প্রকারক হয়, কিন্তু সপ্রকারক 

হয় না। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-__“ন প্রমা”” ইত্যাদি । গ্রন্থকার 

কারিকায় বলিলেন-_ নিব্বিকল্পকজ্ঞান প্রম। নহে ভ্রমও নহে। যেহেতু 
নিধ্বিকল্পকজ্ঞানে প্রকারতা বা বিশেষ্ভতা থাকে না৷ এবং নিব্বিকল্প কজ্ঞান 
কোন সন্বন্ধকে বিষয় করে না ॥ ১৩৫ ॥ 

যদি বল “বৃক্ষ কপিসংযোগী*, ইত্যাকারকজ্ঞান ভ্রম ও গ্রম! উভয়ই হউক্। 

যেহেতু বৃক্ষের অংশাবচ্ছেদে-__মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগাভাব থাকায় উক্তজ্ঞান 

যেমন কপিসংযোগাভাববদ বিশেষ্কক ও কপিসংযোগপ্রকারক হওয়ায় ভ্রম 

বলিয়৷ গণ্য হয়, তেমনি বৃক্ষের অংশাবচ্ছেদে--অগ্রদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগ 

থাকায় উক্তজ্ঞান কপিসংযোগনদ্বিশেষ্ক এবং কপিসংযোগপ্রকারক হওয়ায় 

প্রমা বলিয়া গণ্য হয় । এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ প্রতিযোগি 

ব্যধিকরণ যে কপিসংযোগাভাব, তাদৃশ কপিসংযোগাভাবাধিকরণে বর্তমান 
সংষোগজ্ঞানই ভ্রম বলিয়। অভিহিত হয় । যদি বল বৃক্ষে কপিসংযোগা- 

ভাবাবচ্ছেদে-মৃলাবচ্ছেদে ষে কপিসংযোগাভাব আছে, এখানে মৃলাবচ্ছেদে 

বৃক্ষকপিসংযোগী এরূপ জ্ঞানের ভ্রমত্বের অনৃপপত্তি হয়। যেহেতু মুণাবচ্ছেদে 
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বৃক্ষবৃত্তি কপিসংযোগাভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণ হইয়াছে, প্রতিযোণি- 
ব্যধিকরণ হয় নাই। সুতরাং প্রতিযোগিবাধিকরণ কপিসংযোগাভাবাধিকরণে 
বর্তমান সংযোগ জ্ঞানই ভ্রম বলিয়1 কথিত হওয়ায় এবং এখানে বৃক্ষবৃতি 

কপিসংযোগাভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণহেতু প্রতিযোগিসমানাবধিকরণ 

কপিসংযোগাভাবাধিকরণে বৃক্ষে বর্তমান সংযোগজ্ঞানের ভ্রমত্বের অনুপপত্ি 
হয়। এরূপ বলিতে পার না। সংযোগভাবাবচ্ছেদে অর্থাং কপিসংযোগা- 
ভাবাবচ্ছেদে বা কপিসংযোগানবচ্ছেদক দেশাবচ্ছেদে মূলে বৃক্ষবৃত্তি সংযোগ 
এরূপ জ্ঞান ভ্রম বলিয়াই গণ্য হয় বা স্বীকার করিতে হইবে। লক্ষ্য ভ্রম 

(07 0০ ৮০ ৫6ঠি)৫) অননুগত বলিয়। অর্থাং বিভিন্ন প্রকারে লক্ষ্যত্ব স্বীকার 
করায় লক্ষণের অননুগমেও ক্ষতি_অব্যাপ্তি হয় ন1। 

প্রমাত্ব ইত্যাদি । মীমাংসকের! বলেন- প্রমাত্ব ্বতোগ্রাহহ (যাবদ জ্ঞান 

গ্রাহক সামগ্রী গ্রাহ্য ) অর্থাত কোন জ্ঞানকালীন এ জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহৃতধ- 

সমকালে গৃহীত হয়। স্বতোগ্রাহ্য অর্থাৎ স্বাশ্রয় সামগ্রীবেদ্য ॥ স্বপদের দ্বারা 

প্রমাতৃ গৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় জ্ঞান, তাহার সামগ্রী চক্ষুঃসংযোগাদি, 

তাহার দ্বারা বেদ্য, অর্থাং জ্বানকালে জ্ঞানজনক সামগ্রীদ্বারাই সেই জ্ঞানের 
প্রামাণ্যগ্রহ হইয়! থাকে । 

গুরু, কুমারিলভ্ট ও প্রগাঁকরভেদে মীমাংসকদিগের সম্প্রদায় তিনটি। 

তাহাদের মধ্যে গুরুদিগের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ অর্থাৎ কোন জ্ঞানের প্রকাশের 

(জ্ঞানের ) জন্য অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা নাই। গুরুদিগের মতে “অয়্ং ঘট” 

ইহ] বা এই ঘট এই জ্ঞানের আকার “আমি ঘট জানিতেছি” । সমস্ত জ্ঞানই 

এইবূপ “অইং জানামি” ঘটিত। অতএব জ্ঞানের সমকালীনই জ্ঞানের প্রকাশ 

বা] জ্ঞান হইয়! থাকে । গুরুদিগের মতে জ্ঞানও তাহার প্রামাণ্য এই উভয়ই 

প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কুমারিলভট্টদিগের মতে জ্ঞান অতীন্দ্রিয় পদার্থ, জ্ঞানজন্য 

জ্ঞাতত! প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সেই জ্ঞাতত] দ্বার] জ্ঞানের অনুমান হয়। অর্থাং 

ইহাদিগের মতে ঘটপটাদি জ্ঞানের পর তততৎ পদার্থে “জ্ঞাতত।” জন্মায় অর্থাং 
“ঘটপটাদিঃ ময়! জ্ঞাত” ইত্যাকারকবোধ উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞাততামূলক 

অনুমান দ্বারা জ্ঞনসিদ্ধ হয়। যে জ্ঞাততা মদ্বৃতি হইয়। যৎ প্রকারিক। হয়, 

সেই জ্ঞাততা তদ্বিশেষ্যক-ততপ্রকারক-জ্ঞানজন্য হয় ইহাই সাধারণ নিয়ম বা 

প্রণালী । অনুমানের প্রণালী--“ইয়ং জ্ঞাততা ঘটবিশেষ্যক ঘটত্বগ্রকারক 
জ্ঞানজন্য! ঘটবৃত্তি ঘটত্বপ্রকারিকাত্বাৎ এই জ্ঞাততা ঘটবিশেষ্যক ঘটত্বপ্রকারক- 
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জ্ঞানজছা, যেহেতু ইহা ঘটবৃত্তি ঘটত্ব প্রকারিকা' জ্ঞাততা । সুরারিমিশ্রের মতে 
অনুব্যবসায় দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহ হয় । অর্থাৎ ঘটাদিজ্ঞানের পর “ঘটজ্ঞান- 

বানহং” ইত্যাকারক ঘটাদি জ্ঞানের মানস প্রত্াক্ষ হয়। এই প্রত্যক্ষের নাম 

অনুব্যবসায় । এই অনুব্যবসায় দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহ হয়। সকলেরই 

মতে সেই জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা সেই জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হয়। 

যেহেতু জ্ঞান বিষয় দ্বারা নিরূপিত হয় । অতএব জ্ঞানের জ্ঞানদ্বার বিষয়েরও 

জ্ঞান হয়। অর্থাৎ যদি বল জ্ঞানের যে জ্ঞান, তাহা! জ্ঞানের বিষয় 

ঘটপটাদিকে বিষয় করে না। তাহা হইলে উহা! কীরূপে বিষয়ঘটিত 

প্রামাপ্কে বিষয় করিতে পারে ? মনে কর তোমার পটব্ষয়ক জ্ঞান 

হইল, এই জ্ঞানের বিষয়পট ॥ কিন্তু আবার এ “পট জ্ঞানের” জ্ঞান ষখন 

তোমার হইবে, তখন এঁ দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় পটাদিনহে বলিয়ণ কিরূপে এ 

জ্ঞানদ্বারা পটাদিবিষয় বিষয়ক প্রামাণ্যের জ্ঞান উৎপন্ন হইবে? ইহাই 

আশঙ্কার বিষয় । এই নিমিতই গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ষে জ্ঞান বিষয়নিরপ্য 

অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই বিষয় বিষয়ক প্রত্যক্ষের অবিষয়, অর্থাৎ পটজ্ঞান পটাবিষয়ক 

প্রত্যক্ষের অবিষয়ক এবং ঘটজ্ঞান ঘটাবিষয়ক প্রত্যক্ষের অবিষয় । গ্রন্থকার এই 

মতকে দৃষিতেছেন ম্বতোগ্রাহ্া নহে । সংশয় ইত্যাদি যদি জ্ঞানের প্রামাণ্য 

স্বতই গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে অনভ্যাসদশাপন্ন জ্ঞানে অর্থাৎ ষে জ্ঞানের প্রামাণ্য 

নিশ্চয় হয় নাই, এতাদৃশজ্ঞানে প্রামাণ্য সংশয় হইতে পারে না। “অনভ্যাস- 

দশাপন্নজ্ঞান” এখানে অভ্যাস শবের অর্থ আবৃত্তি ২০০৮০7) অতএব 

অভ্যাসদশাপনজ্ঞান শব্দে-_ষে জ্ঞান পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়াছে, সতরাং যাহার 

প্রামাণ্যনিশ্য়ের অবকাশ আছে। যাহ] তাদৃশ জ্ঞান নহে তাহাই অনভ্যাস- 

দশাপন্নজ্ঞান। সেখানে যদি জ্ঞান জ্ঞাত বা নিশ্চিত হইয়। থাকে, তাহা হইলে 

তোমার মতে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চিত বা নির্ণাতই হইয়াছে। সুতরাং কিরূপে 
ংশয় হইতে পারে ? অর্থাং সংশয় হইতে পারে না। আর যদিজ্ঞান জ্ঞাত 

বা! নিশ্চিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধর্মীজ্ঞানের অভাববশতঃ কিরূপে 

ংশয় হইবে? অর্থাং এখানে জ্ঞানই ধন্্া, অতএব ধর্মী যখন অজ্ঞাত, তখন 
ংশয় উৎপন্ন হইতে পারে না। এইজন্ স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানের 

প্রামাণ্য বা প্রমাত্ব অনুমেয়, স্বতোগ্রাহ্য নহে । প্রামাপ্যের অনুমিতির আকার 

এইরূপ--এই গানটি প্রম1! যেহেতু উহ সংবাদি-প্রবৃত্তির জনক। যাহা 

প্রমাণ নহে, তাহা সংবাদি-প্রবৃতির জনক নহে, যথা--অপ্রমা | যদি কোন 
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ব্যক্তি ঘটজ্ঞানে ঘটানয়নে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই প্রবৃত্তি যদি চরিতার্থ বা সফল হয়, 

তাহ! হইলে এঁ প্রবৃত্তিকে সংবাদি প্রবৃত্তি বলে । আর যদি ঘটবোধে ঘটানয়নে 

প্রবৃত্ত ব্যক্তি ঘট না পায়, তাহ] হইলে এ প্রবৃত্তিকে বিসংবাদি প্রবৃত্তি বলে । 
এই পৃথিবীত্ব প্রকারক জ্ঞান প্রমা, যেহেতু গন্ধবিশিষ্ট পদার্থেই পৃথিবীত্ব 

প্রকারকত্বজ্ঞান আছে। এইরূপ এই জলত্বপ্রকারক জ্ঞান প্রম, যেহেতু স্লেহ- 
বিশিষ্ট পদার্থে জলত্প্রকারক জ্ঞান আছে। যদি বল গন্ধবিশিষ্ট পদার্থে 

পৃথিবীত্ব প্রকারকজ্ঞানত্বাদিহেতুর জ্ঞান কেমন করিয়া! উৎপন্ন হইতে পারে? 
এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন যে-_পৃথিবীত্ব প্রকারকতু 

ইত্যাদি পৃথিবীত্ব প্রকারকত্ব স্বতো গ্রাহা বলিয়া সেখানে গন্ধের জ্ঞ/নবশতঃ গন্ধ- 

বিশিষ্ট বিশেষ্তকত্বেরও জ্ঞান অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারে ॥ কিন্তু প্রমাত্ 

সংশয়ের অনুরোধবশতঃ তংপ্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন ত্িশেষ্যকত্বের জ্ঞান স্বীকৃত হয় 

না। পৃথিবীত্ব প্রকারকজ্ঞানের প্রমাত্বসাধনের জন্য “গন্ধবিশিষ্টে পৃথিবীত্ব- 

প্রকারকজ্ঞানত্ব” হেতু্ূপে কথিত হইয়াছে । এখন এ হেতৃর জ্ঞান কেমন 

করিয়া সম্ভব হয়ঃ এই আশঙ্ক। নিবারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-__ 

“পৃথিবীত্বপ্রকারকত্ব স্বতোগ্রাহ” অর্থাং চক্ষঃসংযোগাদিদ্বার। “ইহা পৃথিবী”, 
এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে। এই জ্ঞানে পৃথিবীত্ব প্রকার হওয়ায় উহাতে 

পৃথিবীত্বপ্রকারকত্ব আছে। এখন যদি সেখানে গন্ধের জ্ঞান থাকে অথাৎ 

ইহা গন্ধবতী এরূপ জ্ঞান হয়, তাহ! হইলে গন্ধবদৃবিশেষ্যকত্বের জ্ঞ।নও ম্বলভে 

হইতে পারে, কারণ যে জ্ঞানে গন্ধবং পদার্থ বিশেষত হইয়াছে, সেই জ্ঞান গন্ধ- 

বদৃবিশেষ্যক, সবতরাং তাহাতে গন্ধবদ্বিশেষ্যকত্ব আছে। অতএব গন্ধবিশিষট 

পদার্থে পৃথিবীত্বপ্রকারক-জ্ঞানত্বরূপহেতুসিদ্ধ হইল। এখন আশঙ্কা এই ষে 

যদি গন্ধবৎ পদার্থে পৃথিবীত্ব প্রকারকত্বের প্রত্যক্ষতা স্বীকার কর৷ যায়, তাহ। 

হইলে “'পুথিবীত্ববিশিষ্টে পৃথিবীত্বপ্রকারকত্বরূপ” প্রামাত্বের অর্থাং তদ্বতি- 

ততপ্রকারকত্বের ও প্রত)ক্ষতা বিষয়ে প্রতিবন্ধক কোথায় ? স্বৃতরাং ইহার জন্য 

অনুমানের আবার প্রয়োজন কেন? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রন্থকার 

বলিতেছেন-_“তত্প্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন” ইত্যাদি । প্রকৃতস্থলে পৃথিবীত্বপ্রকারকত্ব- 

বিশিষ্ট পৃথিবীবিশেষ্যকত্বের স্থতোজ্ঞান হয় না। কারণ উক্ত জ্ঞান স্বীকার 

করিলে প্রমাত্বসংশয়ের অনুপপত্তি হয়। প্রকৃত কথ। এই যে ভিন্ন ভিন্নভাবে 

প্রকারকত্ব ও বিশেষ্যকত্বের প্রত্যক্ষ হইলেও ততপ্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন তদ্দিশেস্তকত্বের 

নিমিত বিশেষ দর্শনাদির প্রয়োজন । 

গুণনিরূপণম্ ৩৯৯ 



মীমাংসকের। অন্যথাখ্যাতি বা ভ্রম স্বীকার করেন না, এখন গ্রন্থকার 

উহাদের মত বলিতেছেন--“ননু" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। যদি বল সকল জ্ঞানই 
যখন যথার্থ, তখন “অথবা তত্প্রকারকং যজত্ঞানং তদ্দদ্বিশেষ্যকং,, এই 

প্রমালক্ষণে “তদ্বদ্বিশেষ্যকত্ব* এই বিশেষণ পদটি নিবেশের প্রয়োজন নাই। 

অর্থাং মিথ্যাজ্ঞানস্থলেই পৃথক পৃথক্ পদার্থের প্রকারকত্ব ও বিশ্যেষত্ব 

পরিলক্ষিত হয়। এখন সকল জ্ঞানই যদি সত্য বা যথার্থ হইল, তখন এরূপ 

সম্ভাবন। না থাকায় প্রমালক্ষণে উক্ত বিশেষণ পদ ব্যর্থ স্বীকার করিতে হইবে । 

যদি বল তোমার মতে ভ্রম না থাকায় রজতার্থী ব্যক্তির রঙ্গে প্রবৃত্তি 
ভ্রমজ্ঞানজন্য/া হইতে পারে না। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ 

রঙ্গে রজতাথ ব্যক্তির রঙে প্রবৃতিস্থলে পুরো বর্তী পদার্থে রঙ্গে দোষনিবন্ধন 
স্মৃতি প্রভৃতির দ্বারা উপনীত রজতের সহিত ভেদের (70176190708 এর ) 

অগ্রহই-_1017-01906001) এ প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয়। মীমাংসক মতে 

অ্রমস্থলে ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষট পদার্থে স্মৃতি প্রভৃতি দ্বারা উপস্থিত অপর বস্তর ভেদের 

অগ্রহ্ হয় বলিয়াই প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় । কিন্তু সত্যরজতস্থলে- -রজতার্থী ব্যক্তির 

রজত প্রবৃত্তিতে রজতত্ব প্রকারক রজত-বিশেষ্তক জ্ঞান থাকায় ইহাই রজত 

গ্রবৃত্তির প্রতি কারণ। অথব। সেখানেও রজতে রজতভিন্নত্বের অগ্রহই 700- 

ঢ09:০5001017-ই রজত প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। যদি বল অন্যথাখ্যাতি বা ভ্রম 

সম্ভব নহে । যেহেতু ভ্রমস্থলে রজতপ্রত্যক্ষের জনক রজতের সহিত ইন্দ্রিয় 

সন্নিকর্ষ নাই বলিয়া! রঙ্গে রজতপ্রত্যক্ষজ্ঞান হইতেই পারে না। এখন 
নৈয়ায়িকগণ বলিতেছেন-_এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু সত্যরজতম্থলে 
প্রবৃত্তির প্রতি বিশিইজ্ঞানের কারণতা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া! অন্স্থানেও 

অর্থাং রঙ্গে রজতবিষয়ক প্রবৃত্তির প্রতি উহ্হারই কারণত৷ কল্পিত হয় । যদি 

বল সংবাদি প্রবৃত্তিস্থলে বিশিষ্টজ্ঞান কারণ, আর বিসংবাদি প্রবৃত্তিস্থলে 

ভেদাগ্রহ-__ ৫1667617০8-এর 1701)-0606201010-ই কারণ । এরূপ বলিতে পারা 

যায় না। লাঘববশতঃ [.০৮/ 01 [91511710159 প্রবৃত্তি মাত্রেরই প্রতি বিশিষ্ট 

জ্ঞানের হেতৃতা কল্পিত হইয়াছে । রঙ্গে রজত প্রবৃতিস্থলে রঙ্গে রজতত্ের 

সন্নিকর্ষের অভাব থাকায় কেমন করিয় রঙ্গে রজতত্ববিশিষ্ট বুদ্ধির সম্ভব হয় ? 

এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_“ইথঞ্চ রঙ্গে” ইত্যাদি । 

এইভাবে প্রবৃত্তি মাত্রেরই প্রতি বিশিষ্টজ্ঞানের কারণভা সিদ্ধ হইলে রঙ্গে 

রজতত্ববিশিইবুদ্ধির অনুরোধে জ্ঞানলক্ষণ। সন্নিকর্ষ কল্পন! করিলেও ক্ষতি নাই। 

8০০0 ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অর্থাং এখানে জ্ঞান লক্ষণ! সন্নিকর্ষ দ্বারা রজতত্ববিশিহজ্ঞান উৎপন্ন হয় । কারণ 

ফলমৃখগোরব স্বীকারে দোষ নাই অর্থাৎ যে গোঁরবজ্ঞান কার্য্যকারণভাবজ্ঞান 

হইতে উৎপন্ন হয়, সেই গোরবজ্ঞান কার্য্যকারণভাব জ্ঞানের পরবর্তী হেতুর 
প্রতিবন্ধক হয় না। আরও এক কথা যেখানে রঙ্গ ও রজত এই উভয়কেই 

রজত বঙিয়। বা রঙ্গ বলিয়। জ্ঞাত হওয়। যায়, সেই সমৃহালম্বনাত্মক প্রত্যক্ষজ্তানে 

কারণেরও কোন প্রতিবন্ধক নাই। অর্থাং রজতত্ব অথবা রঙ্গত্বের সহিত 

চক্ষঃসংযুক্তপমবায়সন্বন্ধরূপ লোকিকসন্নিকর্ষ বিদ্যমান থাকায় রঙ্গে রজতত্বের 
অথক রজতে রঙ্গত্বের বোধে বাধ! নাই । আরও কথা-_যেখানে রঙ্গ ও 

রজতে “ইমে রজতরঙ্গে” এই দুইটি পদার্থই রজত ও র্রঙ্গ এইরূপ বিপর্যযস্তভাবে 

অর্থৎ রঙ্গে রজতত্বের জ্ঞান ও রজতে রঙ্গত্বের জ্ঞান হইয়াছে, সেখানে 

উভয়ত্র__রঙ্গে ও রজতে যুগপব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হউক্। যেহেতু রঙ্গে রঙ্গভেদগ্রহ 

এবং রজতে রজতভেদগ্রহ স্বীকার করিলে অন্যথাখ্যাতি ব1 ভ্রম স্বীকৃত হইয়। 

পড়ে, এই ওয়ে তোমার মতে দোষ প্রযুক্ত রঙ্গে রজতভেদের অগ্রহরূপ প্রবৃত্তি 

সামগ্রী এবং রজতে রঙ্গভেদের অগ্রহরূপ নিবৃত্তি সামগ্রী আছে। যেহেতু 

রজতান্তর্ভাবে রজতত্বের চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়রূপসন্সিকর্ষ আছে এবং রঙ্গান্তর্ভাবে 
রঙ্গঠৈর চগ্ষুঃ সংযুক্তদমবায়রূপ সন্নিকর্ষ আছে। বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষত 
সম্নিকর্ষরূপ প্রমাসামগ্রী উপস্থিত না থাকায় (29901) রঙ্গাংশে রজতত্বজ্ঞান 

ব। রজতাংশে রঙ্গত্বজ্ঞান প্রম৷ হয় না। যদি বল যাহাতে যাহার জ্ঞান 

হইবে, তদন্তর্ভাবে তাহার সন্নিকর্ষই তর্প্রত্যক্ষে কারণ। গ্রন্থকার ইহাতে 

দোষাস্তরের কথ! বলিতেছেন--“অপি চ৮* ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধার । যেখানে 

রঙ্গ ও রজত উভয়ই বিদ্যমান আছে, কিন্ত রঙ্গে রজতত্বের জ্ঞান ও 

রজতে রঙ্গত্বের জ্ঞান হইয়াছে, সেখানে যুগপৎ প্রবৃতি-নিবৃত্তির আপতি। 

যেহেতু ধাহার। ভ্রম স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে সেখানে বলিতে 

হইবে যে রঙ্গে রঙ্গভেদের অগ্রহ এবং রজতে রজতভেদের অগ্রহ আছে । 

তাহা হইলে রঙ্গে রজত প্রবৃত্তির কারণ ইফ্টরজতভেদের অগ্রহ 

বিদ্যমান থাকায় রজত প্রবৃত্তি হউক এবং অনিষ্ট বা অনীপ্সিত রঙ্গভেদের 

অগ্রহরূপ রজতনিবৃত্তির কারণ থাকায় রজতনিবৃত্তি হউকৃ। এবং রজতে 

রঙ্সপ্রবৃত্তির কারণ ই্রঙ্গভেদের অগ্রহ থাকায় রন প্রবৃত্তি হউক্ ও অনিষ্ট 
ব] অনীপ্সিত রজতভেদের অগ্রহরুপ রঙ্গনিবৃত্তির কারণ বিদ্যমান থাকায় 

রঙ্গ নিবৃতি হউক । বাহার! ভ্রম স্বীকার করেন, তাহাদের মতে রঙ্গে রজতত্বের 
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জ্ঞানকালে রঙ্গে রঙ্গভেদজ্ঞান স্বীকারে কোন ক্ষতি নাই। অনিষ্টরঙ্জভেদের 

অগ্রহরূপ রজতনিবৃতি্ কারণ না৷ থাকায় কেবল রজতপ্রবৃত্তিই হইবে, যুগপৎ 

প্রবৃতিনিরৃতি হইবে না। 

আরও কথা1--অনৃমিতির প্রতি ব্যাপ্যবিশিষ্টের ভেদাগ্রহ কারণরূপে স্বীকৃত 
হইলে জলহুদে বহিচব্যাপ্য ধূমবিশিষ্ট ভেদাগ্রহ হেতু হইতে “'হুদে। বহিমান্" 

ইত্যাকারক ভ্রমাত্মক অনুমিতি নিবিবঘ্রে হইবে । আর যদি জলত্বদে বন্ত্যনৃ 
মিতির প্রতি বিশিষজ্ঞান কারণ হয় তাহা হইলে “অয়োগোলকে৷ বহিমান্” 
এই সদনুমিতি নির্বাহের জন্য অয়োগোলকে বহিব্যাপ্য ধূমবিশিষটজ্ঞান অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে । ইহাই উভয়তঃ পাশারজ্জু 1)116727)2--উভয়সহ্কট । 

এইভাবে অন্যথাথ্যাতিতে প্রত্ক্ষই প্রমাণ। কারণ রঙ্গকে রজতরূপে জানিয়াছি-__ 

এইরূপ অনুভব হয় ইহাই সারাংশ বিষয় ॥ অর্থাং “কিঞ্চ” ইত্যাদিগ্রন্থ দ্বারা 

গ্রন্থকার বলিতেছেন যে- অনুমিতিস্থলে ভ্রম স্বীকার না করিলে উপায় নাই। 

অন্যথাখ্যাতি ধাহার। স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে প্রবৃত্তির প্রতি যেমন 

বিশিষ্টভেদের অগ্রহ কারণ, সেইরূপ অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্যবিশিষ্ট ভেদের 

অগ্রহ কারণরূপে স্বীকৃত হইলে যখন জলত্দে বহিব্যাপ্যবিশিষ্টভেদের গ্রহ হয় 

না, তখন তাহাদিগের মতে জলতুদে বহন্যন্মিতির কারণ আছে ইহ] স্বীকার 

করিতে হইবে । স্থৃতরাং সে সময়ে “জলহদে! বহিমান্” ইত্যাকারিকা 

অনুমিতির উৎপত্তিবিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক নাই। ইহা সদন্মিতি নহে, 

সেইজন্য এখানে অন্যথাখ্যাতি স্বীকার না৷ করিলে উপায় নাই। পক্ষান্তরে উক্ত 

অন্তথাখ্যাতি স্বীকারের ভয়ে ব্যাপ্যবিশিইজ্ঞান অনুমিতির কারণ বলিয়া 

স্বীকৃত হইলে “অয়োগোলকে। বহিমান্” এই সদনুমিতি নির্বাহের জন্য 

“অয়োগোলকো। বহিব্যাপ্যধুমবিশিষ্” ইত্যাকারকজ্ঞান অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে । অথচ এঁজ্ঞান অন্যথাখ্যাতি ব! ভ্রমাত্মক, যেহেতু “অয়োগোলকে। 

বহিব্যাপ্যধূমবান্” ইত্যাকারকড্ঞান প্রমা নহে। অতএব পরিলক্ষিত হয় যে-_ 
দুই কল্পের মধ্যে কোন কল্পেই অন্যথাখ্যাতির কবল হইতে মুক্তি পাইবার উপায় 

নাই। এই নিমিতই গ্রন্থকার বলিলেন “সেম্সমবভয়তঃ পাশারজ্জবঃ” এই উভয় 

পক্ষেই পাশারজ্জব-_-সঙ্কট ৫1161102 ইহাই সারসংক্ষেপ ॥ ১৩৫-১৩৬ ॥ 

ভমিল্নাবভসাযীগ্ৰ অই্জাব-যনবতা | 

ইৃত্সাি-ই, অঙ্গ: বলন্ি্ক্ালিবল ক: ||£ও।। 
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পূর্বের ব্যাণ্তির স্বরূপ বা পরিচয় প্রদশিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
হেতবর বিষয় কথিত হয় নাই। গ্রন্থকার এখন সেই কথা বলিতেছেন-- 

“ব্যভিচার” ইত্যাদিগ্রস্থ দ্বারা । বাভিচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 

বলিয়। ব্যভিচারাভাববিষয় কজ্ঞান প্রতিবন্ধকাভাবরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতু । 

সহচরতঃ ইতি সহচর, ষে দুইটি দ্রব্য একই অধিকরণে বিরাজ্ভ করে সেই দুইটি 

দ্রব্যকে সহচর বলা হয়। সহচর, সমানাধিকরণ, একাধিকরণবৃতি ইহারা 

সমানার্থক শব্দ | ত্র ষত্র হেতু তত্র তত্র সাধ্য, এবং ষত্র ষত্র সাধ্যাভাব তত্র তত্র 
হেত্বাভাব এরূপ অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বার হেতু ও সাধ্যের সহচর দর্শনাত্মকজ্ঞান 

*উৎপন্ন হয়। এই সহচারদর্শন হইল ব্যাপ্তিগ্রাহক অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সহচারদর্শন 

দ্বার] ব্যাপ্তিগ্রহ হয়। সুতরাং সহ্চারজ্ঞান বিশেষণজ্ঞানরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের 

প্রতি হেতু । যেমন ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর বৈশিষ্ট্য--সম্বন্ধ পরামর্শজ্ঞ।নের 

বিষয়, এবং এই বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহী পরামর্শজ্ঞানে বিশেষণীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞান 
না হইলে পরামর্শের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। সেইরূপ ব্যাপ্তি- 

জ্ঞানের বিশেষণীতূত সহচারজ্ঞান না হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না। 

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন- সহচারজ্ঞান বিশেষণরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতু 
হয়। 

তর্কের অপর নাম আপত্তি । ব্যাপ্যের বা আপাদকের আরোপ দ্বার! 

ব্যাপকের বা আপাদ্যের আরোপকে তর্ক বা আপতি বলে। যেস্থানে 

আপাদ্য বা! ব্যাপক পদার্থ থাকে না সেইস্থানে ব্যাপ্য বা আপাদক পদার্থের 

আরোপ প্রযৃক্ত-আপাদ্য-পদার্থের আরোপই তর্ক বলিয়া অভিহিত । এই 
আরোপ অধথার্থ জ্ঞানবিশেষ। অধথার্থ জ্ঞান দুই প্রকার-_আহার্য্য ও 

অনাহাধ্যজ্ঞান। সংশয়বিপর্যযাসাদি অনাহার্য্য নামে অধথার্থজ্ঞান। তর্ক 

হইল আহার্্য নামে অধথার্থজ্ঞান। অযথার্থজ্ঞানের কারণ না! থাকিলেও 

অর্থাং বিপরীত যথার্থজ্ঞান থাকিলেও ইচ্ছাপূর্বক যদি আরোপ হয়, তাহা 
হইলে সেই জ্ঞানকে আহীার্য্যজ্ঞান বলে। বাধকালীন-ইচ্ছাজন্তজ্ঞান আহার্য্যজ্ঞান। 

ব্যাপ্য-_আপাদক ও ব্যাপক--আপাদ্য পদার্থের বাধনিশ্চয় থাকিলেই তর্কের-_ 

আপত্তির প্রস্তি হয় । এই তর্ক বা আপতি হইল বহিরিক্দ্ির় নিরপেক্ষ 

মানসপ্রত্যক্ষ জ্ঞানবিশেষ। এই আপত্তি আপাদ্য-আপাদক-সাপেক্ষ | যাহার 

আপত্তি কর! হয়, তাহাকে আপাদ্য বলে। যে পদার্থের আরোপ দ্বারা আপতি 

করা হয়, তাহাকে আপাদক বলে « ব্যাপ্য বা আপাদক-পদার্থটি থাকিলেই 
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ব্যাপক বা আপাদ্যপদার্থট থাকিবেই এবং ব্যাপক বা আপাদ্য পদার্থের 

অভাব থাকিলেই ব্যাপ্য ব আপাদক পদার্থের অভাব থাকিবেই। 
ব্যভিচারনিশ্চয় বা ব্যভিচারসংশয় থাকিলে পুনঃসহচারদর্শনের দ্বারাও 

ব্যাপ্তিনিশ্যয় হয় না। বাধনিশ্চয়ের দ্বারাই ব্যভিচারনিশ্চয় দুরীভূত হয়। 
আর ব্যভিচারসংশয় তর্কের দ্বার! নিবৃত হয় । স্থলবিশেষে স্বতঃই নিরৃত হয়। 

যেখানে ভুয়োসহচার দর্শনের দ্বার! ব্যভিচার সংশয়ের নিবৃতি হয় না, সেইস্থানে 

তর্কের অপেক্ষ! করে । তর্কের দ্বারা ব্যভিচার সংশয় দৃরীতৃত হইলে ব্যপ্তির 
প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান হয় বলিয়। তর্ককে অনুমান প্রমাণের অনুগ্রাহক বা সহায়ক বা 
সহকারী বলা হয়। 

বহিঃর সহিত ধূমের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে। “যত্র ধূম তত্র বহি” এই ব্যাপ্তি 
সম্বন্ধে যদি কেহ সন্দেহ করে অথবা বিপরীত নিশ্চয় করে । এবং ধুম থাকিলেও 
বহিঃ থাকিবে কিনা? অথবা ধূম থাকিলেও বহি যদি না থাকে--এইরূপ 
সংশয়াত্মকজ্ঞান থাকিলে '“যত্র ধুম তত্র বহিঃ” এরূপ ব্যাপ্তিসম্বন্ধরূপ জ্ঞান 

উৎপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু পুর্বববত্ত' সংশয়াত্মকঙ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়। 
এই প্রতিবন্ধকীভূত ব্যাপ্তিসংশয়াত্মক জ্ঞানকে অপসারিত করিবার জন্য তর্কের 
সাহায্যের প্রয়োজন । ধূম বহির কাধ্য, বহি ধূমের কারণ। সেখানে কার্য 

থাকে, সেখানে কারণ অবশ্যই থাকিবে । কার্য্ের সহিত কারণের অব্যভীচারী 

সম্বন্ধ । ধুম বহিন্জন্য ইহা সর্বসম্মত । এই সর্ববসম্মত বিষয়টি ব৷ উক্ত কা্য- 
কারণভাবটি তখনই উপপত্তি হইবে, যদি ধূম বহিনজন্বস্থানে থাকে । “ধুম 

যদি বহিহব্যভিচারীস্যাত্তহিবহিজন্যো। ন স্যাং” অর্থাং ধূম যদি বহিনব্যভিচারী 
হয়,__-বহ্যভাবাধিকরণে থাকে, তাহ] হইলে ধূম বহি হইতে উৎপন্ন হইবে না 
এইরূপ ব্যভিচার শঙ্কা! নিবারণের জন্য বিপক্ষ বাধকরূপে তর্কের আবশ্যক হয় । 

উক্ত ব্যভিচারশস্ক। থাকিলে ধূম ও বহর কাধ্যকারণভাবভঙ্গরূপ অনিষ্ই প্রসঙ্গ 

হইবে। অনিষপ্রসঙ্গের নামই তর্ক। যতক্ষণ পথ্যস্ত কোন ব্যাঘাত বা 
অনিষ্টোৎপন্ন ন৷ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বা তাবকাল পর্যন্ত ব্যভিচারশক্ক। থাকে । 

অতএব ব্যাঘাতই ব্যভিচারশঙ্কার সীমা বা সামগ্রী। আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত 
ব্যভিচারশঙ্কার উৎপতি ন। হয়, তাবংকাল তর্কের প্রয়োজন করে না। এইজন্য 
বিশ্বনাথ বলিলেন-_-কচিৎ কোন কোন স্থলে--ব্যভিচারসংশয়স্থলে তর্ক 
ব্যভিচারশঙ্কাকে দৃরীভূত করে ॥ ১৩৭ ॥ 

দুত্ব' আ্যামি হা, লহ্লন্থীনাঘকন্ত ন হভিন হত্রভ ব্হবিলি_-জ্লিন্বাহভবলি । 

৪০৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



আবিন্বাহায়ছ: অহন্বাবসহ্হ্ ভ্যামিসই ভ্ঞাংতম্ | ভ্যজিম্বাসেন্ভ্য ভ্যামিসই সলি- 

নল্ধন্ততানু, লহ্লাল: জ্কঞাহতদিত্বগ্ঃ | হনল্লথ-ভ্যলিইক্কা্না অহন্থাহ-সহ্থভযাঘি 

ইন্তুনা। মূৃতীব্হাঁলল্ত ন ক্ষাআমূ, ল্যসিন্বাহাহফুলী' অন্তহহ্হানি5দি ভন্থিহ যামি- 
মহ্থান্ব। হ্ন্বিব তঘজিম্বাহাত্থানিঘুলনভ্রাহা মৃযীহ্হানস্তুদস্বজ্ঘন। জ্স তত মৃযা- 
হ্হানাহুদি হাস্কা লাল, লগ শিণহাথাঘক-নকীধহিল:। অখাহি- নষ্টিনিহিল্যনি- 

ঘুন: ভমঘাহিতি ঘন্যাহাস্কা অশলি, লহা ভা লন্তি-ঘুলঘী: চ্চাম্যজ্কাালানভয সলি- 

ভল্ধনান্নিলভবী | অহা মষ্তিান্ ল ভ্যান, লহা ঘুমবানু ল ভ্যান, কাহণ মিনা 
ভ্ঞাতমন্ত্ি্ঘতী:| বহি হি জ্ন্মিনূ কাত নিলা জ্কায্থ' অলিচ্ঘলি, বভাসনুক্ক হন 

অশ্রিচ্ঘনীলি অঙ্গাত্যাহাস্তা ননলূ) হা ঘা ভলঙ্ষিাভ্সাঘালাহ্নঘাহতীযা । অহিন্তি 

ক্লাব্া নিলা জ্কাহ্য' ভ্যান, লা ঘৃনার্ধ' নন ভত্জণ' শীঅনঙ্য না লিলল ভণাহান 

শন ল ভ্যাহিলি। যন ভ্বল হন হাল্কা লাবহলি, লস ল লক্ারিহ্বাতনীলি | পীহ্বি- 

সক লক: হৃবিল্ভঙ্কাদিবণীক্ত হলি ॥২২৩। 
পূর্ব্বে ব্যাপ্তির লক্ষণ বা স্বরূপের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানে 

উপায় বা কারণ প্রদধিত হয় নাই। এইজন্য গ্রস্থকার বলিতেছেন-_ 

“ব্যভিচারের” ইত্যাদি গ্রন্থ । ব্যভিচারের জ্ঞানাভাব ও সহচারজ্ঞান ব্যাপ্তি 

জ্ঞানের কারণ। ব্যাভিচারজ্ঞান ব্যপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলিয়1 ব্যভিচার- 

জ্ঞানাভাব ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি কারণ । এইভাবে অন্থয় ব্যতিরেকদ্বারা সহচাঁর- 

জ্ঞানেরও (02618615910) ০1 ০0-95%1566106) কারণতা সিদ্ধ হয়। কিন্ত 

ভুয়োদর্শন ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ হয় না, যেহেতু ব্যভিচারজ্ঞানের স্ফুরণাভাব- 
কালে সাধ্য ও হেতুর একবার দর্শন দ্বারাও কোন কোনস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। 
কোন কোন ব্যাপ্তিজ্ঞানস্থলে ব্যভিচার শঙ্কা নিরাকরণ করিয়া ভুয়োদর্শন 

উপযোগী হইয়া থাকে। কিন্ত যেখানে ভূয়োদর্শন হইতেও ব্যভিচার শঙ্কা 

নিবারিত বা নিবৃত্ত হয় না, সেখানে ব্যভিচার শঙ্কা! নিবারণের জন্য বিপক্ষ- 

(ব্যভিচার )-বাধক-তর্কের আবশ্যক করে। ভাবার্থ এই ষে- অনুমিতিস্থলে 

যাহাকে হেতু বল! হয়, তর্কস্থলে বা আপতি বাক্যে তাহাকে আপাদক বলা 

হয়, এবং ষাহাকে সাধ্য বল! হয় তর্কস্থলে তাহাকে আপাদ্ত বলে । আপাদ্যের 

বাধনিশ্চয়স্থলে আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তিজ্ঞানের পর আপাদ্যের মানস- 

জ্ঞানবিশেষের নামই তর্ক বা আপতি | “তুদে৷ ন বহিমান্* এইরূপ আপাদ্যের 

বাধনিশ্চয়স্থলে “হদে। ধূমবান্ ন বা” এইরূপ যদি সংশয় হয়, তাহ। হইলে হুদে! 

যদি ধুমবান্ বা আপাদকবান্ স্তাং, ভহি বহিমান্ বা আপাদ্যবান্ স্যাং অর্থাৎ 

গুণনিরূপণম্ 9০0৫ 



হ্রদে যদি ধূম থাকিত, তাহ! হইলে হ্রদে বন্কি থাকিত এইরূপ তর্ক দ্বারা “হদে 
ধুম আছে কিনা” এরূপ সংশর নিবারিত হয়। উত্তস্থলে আপাদ্য ও 

আপাদকের ব্যাপ্তিজ্ঞানের পর “হ্রদে! বহ্িমান্” এরূপ আহাধ্য মানস জ্ঞান 

উৎপন্ন হয়। এই মানসজ্ঞানবিশেষের নামই তর্ক। তর্কের আকার- -“হদে। 

বহ্িমান্” ইত্যাদি অনুমিতির মত। পূর্বের কিন্তু হুদে আপাদ্যের বা সাধ্যের 

বাধ নিশ্চয় থাকার হ্রদে ন ধৃমবান্ ইত্যাকারক আপাদকের বা হেতুর অভাব 

নিশ্চয় হয় । সৃতরাং “হুদে। ধূমবান্ ন বা” ইত্যাকারক সংশয় নিরাকৃত হইল । 

কারণ হুদ যদি ধৃমবান্ হইত তাহ! হইলে হ্রদ বহিমান্ও হইত ॥ সাধারণত 
অনভিমত সাধ্যের প্রসঙ্গই তর্ক । 

তথাহি-__বহিশূন্স্থলেও ধূম থাকিতে পারে-- এরূপ যদি আশঙ্কা হয়, 

তাহা হইলে সেই আশঙ্কা বহি ও ধূমের কার্য্য-কারণ-ভাবের নিশ্চয়ের দ্বারা 

নিবারিত হইবে। যদি ইহা বহিঃমান্ না হয়, তাহ] হইলে ধৃমবান্ও হইবে না। 

যেহেতু কারণ ব্যতীত কাধ্যের উৎপত্তি হয় না। কিন্ত পর্ববত ধূমবান্, 
স্বৃতরাং উহা__পর্ববত বহিমান্। অতএব পরিলক্ষিত হয়-_ কারণসত্তবে কার্য্য- 
সত্বা। যদি কোনস্থলে কারণ ব্যতীতও কার্ধ্য হয়, তাহ। হইলে তাহা অহেতুক 

কাধ্য হইবে এশঙ্কা সেইস্থলেও হইতে পারে অর্থাৎ প্রকৃতস্থলে “ধূমে৷ যদি 
বহিব্যভিচারী স্যাং তদ1 বহিজন্যে। ন স্যাং” এইরূপ ব্যভিচারের আশঙ্কা যদি 

হয়, তাহা হইলে সেই ব্যভিচারের শঙ্ক! বা সংশয়কে তর্ক প্রয়োগকারী পুরুষের 

ধূমের নিমিত্ত বহিতে প্রবৃত্যা্দি ক্রিয়ার ব্যাঘাত বা অনিষ্টোংপতি দ্বারা 
অপসারণ করিতে হইবে। গ্রন্থকার ব্যাঘাতের স্বরূপ দেখাইতেছেন--যদি 

কারণ ব্যতীত কাধ্য হয়, তাহা হইলে তোমারই ধূমের জন্য নিয়মতঃ বা 

অব্যভিচারে বহিঃর উপাদান ও তৃপ্তির জন্ত ভোজনের নিয়মতঃ উপাদান 

উৎপন্ন হয় না-_-এরপ স্বক্রিয়ার ব্যাঘাত হইতে সেই ব্যভিচার শঙ্কা অপসারিত 

হইবে । আর যেখানে স্বতঃই অর্থাৎ ব্যভিচার শঙ্কা সামগ্রীর অভাববশতঃই 

ব্যভিচার শঙ্কা উৎপন্ন হয় না, সেখানে তর্কেরও অপেক্ষা ব৷ প্রয়োজন নাই। 
এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“কচিং” ইতি । কোন কোনস্থলে তর্ক বা 

আপত্তিবাক্য ব্যভিচার শঙ্কার নিবর্তক হয় । 
ভাবার্থ এই যে-্উদয়ানাচার্্য বলিয়াছেন-_-“ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্ক! তর্কঃ 

শঙ্কা বধির্সত$” । যতক্ষণ পর্যাস্ত কোন ব্যাঘাত বা অনিষ্টোতপত্তি উপস্থিত না 

হয়, ততক্ষণ পর্য্যত্ত আশঙ্কা থাকে, অতএব বাঘাতই আশঙ্কার সীমা । আবার 

৪০৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কার্িকাবলী 



যতক্ষণ পধ্যতন্ত আশঙ্কার উদয় না হয়, ততক্ষণ পর্য্যস্ত তর্কেরও প্রয়োজন করে 

না বা সেখানে তর্কের অপেক্ষাও নাই । স্বৃতরাং দেখা যায় যে যেমন আশঙ্কার 
সীমা আছে সেইরূপ আশঙ্কামূলক তর্কেরও সীম! আছে । আহার্যয আরোপ 
বিশেষের নাম তর্ক। তর্ক দুই প্রকার-__বিষয়-পরিশোধক ও ব্যাপ্তিগ্রাহক । 

যে তর্ক দ্বারা অনুমান প্রমাণ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 

বিষয়-পরিশোধক তর্ক বলে । যথা_যদি নির্ববহিতঃ স্যাতহি নির্ধমঃ স্যাং। 
আর যে তর্ক দ্বারা হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার-শঙ্কা দূরীভূত হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞান 
উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্যাপ্তি-গ্রাহক তর্ক বলে। যথা-_ধুমো যদি বহি- 

ব্যভিচারী স্যাং তহি বহিতজন্যো! ন স্যাং” ধূম যদি বহির ব্যভিচারী হয়, তাহা 

হইলে ধম বহিজন্য হইবে না 1১৩৭1 

আচ ভ্নানল্গী অজু ইলীতভ্সানকতঘা | 

ঘ তঘাঘিমবিতিভ্য লিতনাস্ সহহসতী |1$3৫।। 

অভ জাচ্ঘবনালাঘিক্ষলা: ভৃহনাঘম: | 
ইবীইক্কাপ্সণ ঘা লজাচ্নন্সমিন্বাহিবা |1২8।। 

যে পদার্থটি সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হইবে তাহাকে উপাধি 

বলে। নৈয়ায়িকের৷ অনুমানের হেতুতে ব্যভিচারের অনুমাপককে উপাধি 

বলেন। সাধ্যব্যাপক শব্দের অর্থ-_-সাধ্যসমানাধিকরপণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগী 

অর্থাং সাধ্যাধিকরণে বর্তম!ন অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্য ব্যাপক বলিয়' 
কথিত হয়। “পর্ববতে] ধূমবান্ বহে” এই অনুমানে পর্বত পক্ষ, ধূম সাধ্য, 
বহি হেতু । হেতুভৃত বহি ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হুইয়াছে। কারণ বহি হেতুটি 
উপাধিবিশিষ্ট হইয়াছে । এখানে আর্জেন্ধন সংযোগ উপাধি । আর্্--সরস, 
ইন্ধন__কাষ্ঠাদি দাহাপদার্থ । বহ্চির সহিত আর্ড-ইন্ধনের সংযোগ হইলেই ধৃম 
উৎপন্ন হয়। যত্র যত্র ধূম তত্র তত্র আর্েন্ধনসংযোগ । সাধ্য-ধূমাধিকরণে 
বর্তমান অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগ্গী পদের দ্বারা আর্জেন্ধনসংযোগ গৃহীত 

হয়। যেহেতু ধূমাধিকরণ মহানসাদিতে আর্জেন্ধবনসংযোগের অত্যন্তাভাব 
থাকে না বলিয়! আর্জেন্ধবনসংযোগ ধৃমাধিকরণমহানসাদিরৃতি অত্যন্তাভাবের 
অপ্রতিযোগীহেতু আর্জেম্বনসংযোগ সাধ্যভূতধূমের ব্যাপক হইয়াছে । আর 

হেত্ৃতৃতবহিচর অধিকরণ অয়োগোলকে আর্জেন্ধনসংযোগের অত্যন্তাভাব থাকে 

বলিয়! এই হেত্বধিকরণবৃত্তি অত্যন্তাভাবের প্রতিযোন্গীহেতৃ আর্ডেদ্বনসংযোগ 
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হেতুর অব্যাপক হইয়াছে । উপাধি চারি প্রকার--কেবল সাধ্যব্যাপক, পক্ষ 
ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক, সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক, উদাসীন ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্য- 

ব্যাপক। সকল উপাধি সাধ্যসমানাধিকরণ হয় এবং যাহাদিগের কোন 

একটি অধিকরণে হেতুর উপাধি ও সাধ্যব্যভিচারিতা আছে অর্থাৎ যাহারা 

সাধ্যাধিকরণবৃত্তি হইয়া! সাধ্যানধিকরণীভূত-হেত্বধিকরণে অবৃতি হয় তাহারাই 
উপাধি বলিয়া অভিহিত হয়। যে পদার্থটি সাধ্যের ব্যাপ্য অথচ ব্যাপকও 

হইয়া! হেতুর অব্যাপক হয়, তাহাদিগকে উপাধি বলে । “সাধ্যব্যাপ্যত্বে সতি 

সাধ্যব্যাপকত্বে সতি হেত্বব্যাপকতৃম্” । উপাধি দুই জাতীয়__নিশ্চিত উপাধি 

ও জন্দিপ্ধ উপাধি । “পর্বতে ধূমবান্ বহেনঃ৮ এখানে আর্জেন্বনসংযোগ 
নিশ্চিত উপাধি। “স শ্যামঃ মিত্রাতনয়তাং” এখানে শাকপাকজন্যতু সন্দিগ্ধ 

উপাধি । মিত্রা নাম্মী মহিলার প্রথম জাত কতিপয় পুত্র শ্যামবর্ণ হইয়াছে । 
পরে মিত্রা গর্ভবতী হইয়া! দেশান্তরে অপরপুত্র প্রসব করিয়াছে । সে পুত্র 
গোৌরবর্ণ হইয়াছে। এখন ষে ব্যক্তি মিত্রার শ্যামবর্ণ পুত্রসমূহকে দেখিয়াছে, 
সে ষদি মিত্রার দেশান্তরে উৎপন্ন পুত্রকে পক্ষ করিয়া অনুমান করেন--“সঃ 

শ্যামঃ মিত্রাতনয়ত্বাং” এই অনুমানে যত্র তত্র মিত্রাতনয়ত্ব তত্র তত্র শ্যামত্ব 

এইরূপ হেতৃভূত মিত্রাতনয়ত্বে সাধ্যতৃত শ্যামত্বের সহচার দর্শনদ্বার1 ব্যাপ্ডতিজ্ঞান 

হওয়ার ফলে মিত্রার দেশান্তরে উৎপন্নপুত্ররূপ পক্ষে শ্যামবর্ণরূপ সাধ্যসাধনে 
প্রবৃত্ত হইলে এই অনুমানে মিত্রাতনয়ত্বহেতু উপাধিযুক্ত বা সোপাধিক হইবে । 

হেতু মিভ্রাতনয়ত্ব সাধ্যম্তামত্বে অনুমাপক হয় না। শাকপাকজন্ত্ব এই 
অনুমানে উপাধি বলিয়! গণ্য । আহা্্যবস্ত শ্যামবর্ণ শাকাদি ভক্ষনের জন্য 
মিত্রার তনয়সমূহ শ্যামবর্ণ হইয়াছে, মিত্রার পুত্র বলিয়া! শ্যামবর্ণ হয় নাই। 

শ্যামবর্ণ শাকাদি আহার্য্য বস্তর ভক্ষণের ফলে মিত্রার শরীরে তাদৃশ রক্ত উৎপন্ন 

দ্বারা প্রথম জাত পুত্রের শরীর শ্যামবর্ণ হইয়াছে। কিন্ত এবারে দেশাস্তরে 
দধি দুপ্ধাদি আহাধ্যবন্ত ভক্ষণের দ্বার] মিত্রার শরীরে তাদৃশ রক্তের উংপতি 

দ্বার] দেশান্তরে জাত পুত্রের শরীর গোঁরবর্ণ হইয়াছে । এখানে পুত্রগতবর্ণের 
তারতম্যের প্রতি আহাধ্যবস্তর তারতম্যই হেতু । কিন্তু মিত্রাতনয়ত্ব হেতু 
নহে। এই অনুমানে শাকপাকজন্যত্ব উপাধি । যত্র যত্র শ্যামত্ব তত্র তত্র 

শাকপাকজন্তত্ব আছে । অতএব শাকপাকজন্যত্বরূপ উপাধি সাধ্ভূত শ্যামতের 

ব্যাপক হইয়াছে । এবং হেতুর অব্যাপক হইয়াছে, কারণ যেখানে যেখানে 
মিত্রাতনয়ত্ব আছে, সেখানে সেখানে শাকপাকজন্ত্ব নাই। যদি মিত্রার 
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দ্বিতীয় জাতপুত্র__যাহাকে পক্ষ করা হইয়াছে, সেই পুত্র গৌরবর্ণ বলিয়া 
এখানে শাকপাকজন্তত্ব নিশ্চিত উপাধি বলিয়া গণ্য! আর যদি উহার দ্বিতীয় 

জাত পৃত্র শ্যামবর্প কিনা এরূপ সংশয় হয়, তাহ! হইলে শাকপাকজন্তত্ব সন্দিগ্ধ 
উপাধি হইবে। 

পূর্ববকথিত পীচ প্রকার উপাধির মধ্যে “পর্ববতো ধূমবান্ বহ্ঃ” এখানে 
আর্জেম্বনসংষোগ উপারি কেবল সাধ্যব্যাপক এবং ধুমত্বমাত্রাবচ্ছিন্নধৃমব্যাপক । 
পক্ষধর্্াবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপকরূপ দ্বিতীয় উপাধির উদাহরণ- “বাঃ প্রত্যক্ষঃ 

প্রত্যক্ষম্পর্শাশ্রয়ত্বাং” এই অনুমানে উত্তৃতরূপবত্ব উপাধি । এখানে প্রত্যক্ষত্বরূপ- 
সাধ্যপদের দ্বার বহির্ব্যপ্রত্যক্ষত্ব বা আত্মভিন্নদ্রব্যপ্রত্যক্ষত গৃহীত হওয়ায় 

উদ্ভৃতরূপবন্থরূপ উপাধি তাদৃশ সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে । অতএব আত্মাতে 

উদ্ধৃতরূপবস্ধ না থাকিলেও উক্ত উপাধি বিদ্লিত হইল না। 

তৃতীয় উপাধির উদাহরণ--“প্রাশভাবং বিনাশী জন্যত্বাং” এই অনুমানে 

ভাবত্ব উপাধি। এই তৃতীয় ভাবত্ব উপাধিসাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক 

হইয়াছে। ভাবত্ব উপাধি হেতুভৃত জন্তত্ববিশিষ্টসাধ্য-বিনাশিত্বের ব্যাপক 
হইয়াছে । যেখানে যেখানে জন্তত্ববিশিষ্বিনাশিত্ব আছে, সেই সেই স্থানে 
ভাবত্ব থাকে বলিয়া ভাবত্ব উপাধি তাদৃশসাধ্যের-ব্যাপক হইয়াছে । এখানে 

উপাধিভূত ভাবত্ব পদের দ্বারা জন্যত্ববিশিষ্ট ভাবত্ব গৃহীত হইবে । অতএব 
সাধ্যভৃত বিনাশিত্বের-ব্যাপক-ভাবত্ব না হইলেও উক্ত অনুমানে অনৃপাত্- 

জন্যত্ববিশিষট-ভাবত্ব সাধ্যভূতবিনাশিত্বের ব্যাপক হয় বলিয়া এই অনুমানে 
ভাবত্ব উপাধি হয় ॥ ১৩৮-১৩৯ ॥ 

হতালী' হকীসভ্যামিসন্থ সলিতল্না খ্তুনাণি নিক্নঅলি-_ভআা্যকীলি। ঘ্া্ছনতত্রা- 

ধিলল-ভ্ঘানক্ষতন অলি াণলতআাশিললাম্যানক্ষ ভঘানমিহিত্যশ্ব: । লন্তু অ হঘালী লিঙ্গা- 

লনঅতপাহিত্ঙ্গ হানণাকজল্যন্্ৰ লীদান্ি: ব্যান, লং আাঘভ্সাণকত্ামালান্, 

হানকল্রভব ঘত্যাহালঘি-ঘংলাত্। চৃন লরাস্ত: সত্মহা: সব্মহাংনহাচিঘতাহিত্ৰি্গ ভল্ংল- 

নতথ লীদাছি: হযান্, সব্সহাতঘভ্যাকলাহিন্ত নাল, বঙ্গ ন্ম কামানালূ। হ্থ 
চ্রতী দিলাহাী অল্যতনাহ্ত্মিন্ন আালতর্থ লীঘানি: ভানু, লিলাহাক্লত সাবামাব5নি 
ঘংতান্, লগ লাললামাতাহিলি ঘি । যজজ্দনিচ্ভিজনবাভঘল্যাথকতষ অজমললিভিন্তলন- 

ভ্ামনাজ্নারন্ততদানিত্বখব লান্ঘ্ঘনি। দিলাবলমতাতভিন্তল্ল-হ্যালততভ্ঘ ভ্যান 
হাকঘাকজতমূ, লরহ্মচ্চিল্লভাঘনাজ্যাণচ্চত্ব। ঘর্থ ঘহানম্ন-অহ্ি্ মযতলামছিন্তজ্ল- 
সব্মহাত্বহয জ্যাণজত্তর.ঘস্ঘলংনমূ, ঘূর্ঘ নহি জ্যতআনভিভল্লত্তা দলহযাম্যাদক্কত্থ । ঘ্য 
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চর হিনাহী জল্যজ্বাহিস অল্যতানরভিন্তল্নভাযভ্যাথক মনহলনূ। অতুর্ধী তত 

হাহ পন্নীনাহি, ঘহ্নভিন্ভলনভ্য ভাঘকয ম্যাক, লহ্লভ্ন্িল্লভ্য ভালা 

যদ ক্িত্থিন্ হঘানূ। ভ্যমিম্থারিজি তত্র অল্বান ওদাযঘিন্ক্ণ অন্ ভ্বাযাছিন্ফহতা, 

যহ্বীনাঘিহুল্য ভরাষ্যজ্যদিল্নাহাঘিক্ঘে, লহুল্যলহ্তলান্তভিল্নহয ্বা্চমভ্য ল্মানচ্ছতম 

ভাঘনহয ন্বান্যাঘন্ছতন্ত্ঘাই: অজ্লঘলীলি। অলঘৃ ভ্যস্ুঘাঘিতলকঘনীননন্তলাইত 

ভ্হাযনি-_ভ্তত্ন হজাহিনা। হবত্বাছধীলি। হত ভদাঘিক ভাগযত্ব হঘাহধীলঘী- 

ন্সিম্বাহিলা হুশ: ॥২২৫-২২৭॥ 
এখন পরপুরুষের ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধের নিমিত গ্রন্থকার উপাধি 

নিরূপণ করিতেছেন-_“সাধ্যের” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার] | যাহ! সাধ্যত্বরূপে অভিমত 

পদার্থের ব্যাপক হইয়া! সাধনত্বূপে অভিলধিত পদার্থের অব্যাপক হয় তাহাই 

উপাধি বলিয়া! অভিহিত। উপাবিস্থলে যে পদার্থ সাধ্য ও সাধনরূপে গৃহীত 

হয়, এ সাধ্য ও সাধন পদার্থে প্রকৃত সাধ্যতব ও সাধনত্ব ধর্শা থাকে না বলিয়াই 

“সাধ্যত্ব ও সাধনত্বরূপে অভিমত” এরূপভাবে কথিত হইয়াছে । যদি বল “সে 

শ্যামবর্ণ যেহেতু সে মিত্রার তনয়” এখানে শাকপাকজত্ব অর্থাং শাকভক্ষণ- 

জন্যত্ব উপাধি না হউক্, যেহেতু শাকপাকজন্যত্বের সাধ্যব্যপকতা নাই, এবং 

সাধ্যভৃত শ্যামত্ব ঘটপটাদিতে আছে, কিন্তু ঘটাদিতে শাঁকপাঁকজন্থত্ব নাই। 

এইরূপ “বাস প্রত্যক্ষ হয়, যেহেতু বায়ু স্পর্শের আশ্রয়”, এখানে উত্তৃতরূপবন্তব 

উপাধি না হুউক্, কারণ সাধ্য প্রত্যক্ষত্ব আত্মাদিতে আছে, কিন্তু আত্মাদিতে 

রূপ নাই+ এইরূপ “ধ্বংস বিনাশী যেহেতু উহ! জন্তত্ব” এই অনুমানে ভাবত্ব 

উপাধি না হউকৃ, কারণ সাধ্যভূতবিনাশিত্ব প্রাগভাবেও আছে, কিন্তু ভাবত্ব 

প্রাগভাবে নাই বলিয়া ভাবত্ব সাধ্যের বাপক হইল না, সুতরাং ভাবত্বের 

উপাধিত্বান্পপত্তি হয়। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ উপাধিতে 

যদ্বন্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপকত্ব এবং তদ্ধন্মাবচ্ছিন্ন-সাধনাব্যাপকত্ব থাকিবে ইহাই 

“সাধ্যের ব্যাপক” ইত্যাদি মূল কারিকার তাংপর্য্যার্থ। এবং শাকপাকজত্ব 

একাধিকরণতা বা৷ সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে মিত্রাতনয় ত্বাবচ্ছিন্ন-সাধ্যভূত শ্যামত্বের 

ব্যাপক হইয়াছে এবং তাদাত্ম্যসন্বন্ধে-শাকপাকজত্ব মিত্রাতনয় ত্বাবচ্ছিন্নমিত্রাতনয়- 

হেতুর অব্যাপক হইয়াছে । এইরূপ উদ্ভূত রূপবত্ব, পক্ষধর্্ম বহির্জব্যত্বাবচ্ছিন্ন- 

বা আত্মভিন্নদ্রব্ত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যভূত প্রতোক্ষত্বের ব্যাপক হইয়াছে এবং বহির্- 

ব্যত্বাবচ্ছিন্ন বা আত্মভিন্নদ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন স্পর্শাশ্রয়হেতৃর অব্যাপক ও হইয়াছে । 

এইনূপ “ধ্বংসবিনাশী জন্ত্বাং” এই অনুমানে ভাবত্ব জন্যত্বাবচ্ছিন্ন-সাধ্যত্বত- 

৪১০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিনাশিত্বের ব্যাপক হইয়াছে । কিন্তু সদ্ধেতৃস্থলে এইরূপ কোন ধর্ম নাই, যে 
ধন্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক হয় এবং সেই ধর্মাবচ্ছিম্নহেতুর অব্যাপক কোন 

পদার্থ বা ধর্ম হয় না। কিন্তু ব্যভিচারিস্থলে অন্ততঃ উপাধির অধিকরণ যে 
সাধ্যাধিকরণ ও উপাধিশুন্য যে সাধ্যব্যভিচারের অধিকরণ অর্থাং যেখানে 
উপাধি নাই অথচ হেত আছে, তদন্যতরত্বাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ স্বাধিকরণবৃত্তিত্ব সম্বন্ধে 

অন্ততরত্ববিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপকত্ব ও তদন্যতরত্ববিশিষহেতুর অব্যাপকত্ব উপাধির 

সম্ভব হইতে পারে। পর্ববতে। ধূমবান্ বহেদঃ-_এই ব্যভিচারিস্থলে আর্ডন্ধন- 
উপাধির অধিকরণ ষে সাধ্যাধিকরণ পর্ববতাদি, এবং উপাধিশুন্য যে সাধ্য- 
ব/ভিচার নিরূপক অধিকরণ €যেস্থলে উপাধি নাই অথচ হেতু আছে) 

আয়োগোলক। এখন স্বাধিকরণবৃতিত্বসন্বন্ধে ধুমাধিকরণ পর্বত এবং 

আয়োগোলক, ইহার অন্যতরত্ব ধুম ও বহি উভয়েই আছে। স্বম্" অন্যতরত্ব, 
তাহার অধিকরণ পর্বতাদি ও অয়়োগোলক, তদ্বৃতি ধুম ও বহি, সুতরাং 

স্বাধিকরণবৃত্তিত্ব সম্বন্ধে অন্যতরত্ববিশিষ্ট ধুম ও বহি হইল । সৃতরা ং স্বাধিকরণ- 
বৃত্তিত্ব সম্বন্ধে অন্যতরতুবিশিষ্ট সাধ্যভূত ধূমের ব্যাপকতা ও স্বাধিকরণবৃতিত্ব 
সম্বন্ধে অন্থতরত্ববিশিষ্টহেতুভূত বহ্ছির অব্যাপকতা উপাধি আর্্রেন্ধনসংযোগে 
থাকায় আর্রেন্ধনসংযোগ উপাধি হইল। অতএব লক্ষ্য অর্থাং লক্ষণের 
বিষয়ীভূত উপাধির স্বরূপ দেখাইতেছেন-_ স্ব-সাধ) ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার]। 

স্ব--উপাধি ও সাধ্য এই উভয়ের ব্যভিচারিতা, ইহাই অর্থ ॥ ১৩৮-১৩৯ ॥ 

ন্যমিল্বাংভ্যাবুমালমুঘাঘভ্ু সবীঅনলূ। 
হাবীঘমালযী লীন ঘৃঘন্ধু সালাঘনলিভ্মতী |8৬০।। 
জবুলাল-াবাখতনাহিলি লহীমিন মলম 
লগ অজ্ঙ্কুঃ লিলা ভ্বামিনীর্ঘ হানবাহিনীঘল: 1৫) 

উপাধির ব্যভিচারজ্ঞান দ্বার সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান অনুমান করাই উপাধির 

প্রয়োজন। উপাধির দুূষকতার ভেদ তিন প্রকার--পর্ববতো ধৃমবান্ বহ্েঃ 

ইত্যাদি নিশ্চিত উপাধিস্থলে বা! কেবল সাধ্য ব্যাপক উপাধিস্থলে কেবল উপাধি 

ব্যভিচারজ্ঞান সাধাব্যভিচারজ্ঞানের অনুমাপক হয় । এবং “স শ্যামঃ মিআ্রী- 

তনয়ত্বাং” ইত্যাদি স্দিগ্ধ উপাধিস্থলে শাকপাকজন্যত্বরূপ উপাধির ব্যভিচার- 
জ্ঞান মিত্রাতনয়ত্বহেতৃতে সাধ্যব্যভিচারজ্ঞানের অনুমাপক হয় । “বায়ুঃ গ্রত্যক্ষঃ 

প্রত্যক্ষম্পর্সাশ্রয়ত্বাং” ইত্যাদি পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপক উপাধিস্থলে উদ্ভৃত- 

গুপনিরূপণম - ৪১১ 



রূপবস্ব রূপ উপাধির ব্যভিচারজ্ঞান প্রত্যক্ষম্পর্শাশ্রয়ত্বহেতুতে বহির্্রব্যত্বা বচ্ছিন্ন 
সাধ্য ব্যভিচারজ্ঞানের অনৃমাপক হয় । প্রাশ্ভাবঃ বিনাশী জন্ত্বাং" ইত্যাদি 
সাধনাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপক উপাধিস্থলে ভাবত্বরূপ উপাধির ব্যভিচারজ্ঞান 
জন্যত্বহেতুতে জন্যত্বাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতূতবিনাশিত্বব্যভিচারজ্ঞান অনুমাপক হয়। 
বৈশেষিকের! শব ও উপমানকে পৃথক্ প্রমাপরূপে স্বীকার করেন না। ভাহারা 
বলেন প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ স্বীকার করিলেই সর্বত্র উপপত্তি 

হইবে। যেহেতু শব ও উপমান অনুমান প্রমাণেরই অন্তর্গত । শব্ধ অনুমিতি- 
প্রমার প্রযোজক ছুইভাবে হয় । অনুমিতি প্রমার কারপীভূত অনুমানের শবপক্ষ 

হইয়। প্রযোজক হয় এক্সং অনুমিতি-প্রমার কারণ অনুমানে শব্দ হেতু হইয়। 
প্রযোজক হয়। শবপক্ষক অনুমানের আকার এইরূপ-_“এতানি পদানি 
'্মারিতার্থসংসর্গবিশিষ্টানি আকাঙ্ষাদিমং-পদকদস্বকত্বাং” অর্থাং এই পদসমৃহ 
--“পটমানয় ত্বম্” এই বাক্যন্থিত পদসমূহ ম্মার্িত অর্থগুলির সংসর্গ বিশিষ্ট, 

যেহেতু উক্ত পদসকল পরম্পর সাকাজ্,পরম্পরান্বয় যোগ্য, অর্থের ম্মারকও 

পরস্পর অব্যবধানে উপস্থিত বা সন্নিহিত। সেইসকল পদ আকাঙজ্জা। যোগ্যতাও 

আসতিয়ুক্ত হয়, যে সকল পদ নিজ নিজ অর্থের সংসর্গ জ্ঞানের দ্বার। প্রযুক্ত হয় । 
এই অনুমানে শব পক্ষ হইয়াছে, শবগুলির অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ সাধ্য হইয়াছে 
এবং আকাঙ্ষাদিবিশিষট পদসমৃহত্ব হেতু হইয়াছে। “এতে পদার্থাঃপরস্পরসংসৃষ্টা 
যোগ্যতাকাজআ্াসতিবিশিষ্ট-পদস্মারিতত্বাং ইত্যাদি শব্বহেতুক অনুমানের দ্বারাও 
উক্তভাবে পদার্থে পরম্পরসংসর্গসাধিত হয় । এখানে পদার্থসমৃহ পরস্পর সম্বন্ধ, 
যেহেতু পরম্পর সাকাজ্ষ, অন্বয়যোগ্য ও সন্নিহিত পদসমুহের দ্বারা উপস্থিত। 

প্রথম অনুমানে পদ বা শব পক্ষ । ছিতীয় অনুমানে পদার্থ পক্ষ । এই অনুমানের 
দ্বারা পদার্থের সংসর্গজ্ঞান বোধিত হয় অর্থাং শব শ্রবণ জন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন 

হয়, সেই জ্ঞান অনুমিতিস্বরূপই হয় । অতএব শব প্রমাণকে পৃথক্ প্রমাপরূপে 

স্বীকারে প্রপরোজন করে না। এইভাবে বৈশেষিকের1! উপমান প্রমাণকেও 

স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকমতসিদ্ধ উপমিতিকে তাহারা 
অনুমিতির অন্তর্গত বলেন। উপমানস্থলে যদি প্রত্যক্ষত্ৃত পদার্থের দ্বার] 
অপ্রত্যক্ষতৃত পদার্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাদৃশ জ্ঞান অনুমিতিস্বরূপই হইবে । 

গ্রাম্যবাসী ঘট, পট ও অন্থ প্রভৃতি শবের মত গবয় শবাটি সাধুবাচক শব্ধ 

বলিয়া! জ্ঞাত আছে। সেই নগরবাসী কোন অরপ্যবাসীর নিকটে শুনিয়াছে 
প্পবয়ো গোসদুশঃ” তাহার পর কোন সময়ে বনে যাইয়া যদি গোসদুশ গবয় 

৪১২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



পশু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে, তখন সে অনুমান করে--“গবয় পদং সপ্রবৃত্তিনিমিত্তকং 
সাধুপদত্বাং" এখানে গবয় শব অভিধাবৃতি দ্বারা গবয়ত্বরূপে নীল গাইরূপ 

শক্যার্থ প্রকাশিত করে । যেহেতু গবয্বত্ব সকল নীল গাই রূপ শক্যার্ের 

অবচ্ছেদক ধরব বলিয়৷ উহা! একটি জাতিবিশেষ। অতএব গবয়--নীল গাই 
গবয়ত্বরূপে গবয়পদের বাচ্যার্থ । পূর্বেবাক্ত অনুমান দ্বার] সিদ্ধ হইয়াছে__ 
গবয়ত্বই গবয়শব্ের শক্যতাবচ্ছেদক । অতএব যদি অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ 

হয় যে-_-গবয় শব্দ দ্বারা শক্যতাবচ্ছেদক গবয়ত্বরূপে সকল গবয়-সমস্ত নীল 

গাই বোধিত হয়। তখন আর পৃথক্ প্রমাণ রূপে উপমান স্বীকারে 
নিম্প্রয়োজন । সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর সম্বস্কজ্ঞানই উপমান প্রমাণের ফল। গবয় 

শব সংজ্ঞা আর নীল গাইরূপ শক্যার্থ হইল সংজ্জী। ইহাদের বাচ্য-বাচক- 
ভাব সম্বন্ধের জ্ঞানদূপ উপমান ফল বা উপমিতি যদি অনুমান প্রমাণের দ্বারা 

লাভ কর! যায়, তাহ! হইলে অতিরিক্ত উপামান প্রমাণ স্বীকার নিম্প্রয়োজন। 

নৈয়ায়িকগণ বৈশেষিক মত খণ্ডন করিতেছেন--“তন্নসম]কৃ” ইত্যাদি গ্রস্থ 
ছবারা। অর্থাং শব্দ ও উপমিতি প্রমা, অনৃমিতি প্রমার অন্তর্গত হইতে পারে 
না। যেহেতু ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীতও শাবকবোধ ও উপমিতিবোধ উৎপন্ন হয় । 

অতএব প্রত্যক্ষ, উপমান, অনুমান ও শব্দ এই চারিটি প্রমাঁণই অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে। 

শবপ্রমাণ যে অনুমান প্রমাণের বা প্রতাক্ষপ্রমাণের অন্তর্গত হইতে পারে 
না, সে বিষয়ে নৈয়ায়িক বৈশেষিকমত খণ্ডন করিয়! স্বমত প্রকাশ করিতেছেন 
--শব শ্রবণ জন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে জ্ঞান অনুমিত্যাত্মক হইতে পারে ন! 

বা প্রত্যক্ষাত্মকও হইতে পারে না। শবর্দোৎপন্ন জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক ও 

অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান হইতে ভিন্ন । “ঘটমানয়” এই বাক্য শ্রবণ করিয়] শ্রোতার 
যে পদার্থসংসর্গকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাদ্বশ জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়বিষয়ে অনু- 
ব্যবসায়ই প্রমাণ। এঁ জ্ঞানের যে অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান 

ঘটনিষঠকর্মত্বািকে প্রত্যক্ষ করিতেছি বা অনুমান করিতেছি এইভাবে বোধিত 
হয় না। এবং ঘটনিষ্ঠকর্মত্বাদি প্রত্যক্ষ করিতেছি বা অনুমান করিতেছি 
এইভাবে অনুব্যবসায়ও হয় ন!। কিন্তু “শবাৎ প্রত্যেমি, শাকয়ামি” ইত্যাকারক 

অনুব্যবসায়জ্ঞান হয় । এইভাবে অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়াই শব 

শ্রবণজন্ত ভান প্রত্যক্ষাত্মক বা অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানরূপে স্বীকৃত হয় না। তাদৃশ 
জ্ঞানের করণরূণপে শব পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। 

গুণনিক্ষপণমূ্ ৪১৩ 



শব্দ শ্রবণের পর উপস্থিত পদার্থসকলের পরস্পর সংসর্গ অনুমান প্রমাণ 
বল্লিয়। স্বীকৃত হইলে শব্দানৃপস্থিত বা শব্দানুপাত্ত পদার্থসমূহের পরস্পর 

ংসর্গও অনুমান প্রমাণ বলিয়! পরিগণিত হইবে । কিন্তু শৰোপস্থিত বা 

শর্ষোপাত পদার্থসমূহের পরস্পর সংসর্গ অনুমতি হইলেও যে সকল পদার্থ 
শকের দ্বার! উপাত্ত বা উপস্থিত হয় নাই, সেইসকল পদের সংসর্গ অনুমিত 

হয় না। স্ৃতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে শব্দের দ্বার] উপস্থিত পদার্থসমূহের 

পরম্পর সংসর্গের জ্ঞান একটি বিজাতীয় জ্ঞান। এই জ্ঞানের করণ শব- 

প্রমাণ । 

বৈশেষিক উপমান এমাণ স্বীকার করেন নী । এখন নৈয়ায়িক এ 

বৈশেষিক মত খগুন করিতেছেন। তাহারা বলেন--উপমানকে পৃথক্ প্রমাণ- 
রূপে স্বীকার করিতেই হইবে। যেহেতু অনুমান প্রমাণ দ্বার। উপমান প্রমাণের 
ফল লাভ হয়না । “গবয় গবয়নত্বরূপে গবয়পদবাঁচ)” এরূপ জ্ঞান বৈশেষিক 
প্রদশিত অনুমান প্রমাণ দ্বার উৎপন্ন হয় না। “গবয়পদং সপ্রবৃতিনিমিত্তকং 

সাধুপদত্বাং" এই অনুমান-_গবয়শব্ধের কোন বিশেষ অর্থে শক্তি আছে অথবা 

গবয় শব শক্যতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট পদার্বোধক, এরূপ কথা বুঝাইতে সমর্থ 

হয় না। কিন্ত গবয়ত্বরূপে নীল গাইরূপ গবয় পশুতে গবয়শবের শক্তি অথবা 

গবয় শব্দের শক্যতাবচ্ছেদক গবয়ত্বই এই কথা বৈশেষিকদশিত উক্ত অনুমান 
দ্বারা কদাপি বোধিত ব1 সিদ্ধ হয়না। সাধুশব্দত্বরূপ হেতুর সহিত কোন 

শক্যতাবচ্ছেদকের ব্যাপ্তিবা কোন শবের শক্তির ব্যাপ্তি থাকে না। সাধু. 

শব একটি নিদিষ্টর্ূপে নিজের শক্যার্থের বোধক হয় মাত্র । উক্ত অনুমান দ্বারা 

“গবপ্েে। গবয়ত্বেন গবয়পদবাচ্য১” অথবা “গবয়পদং গবয্ত্বেন গবয়বোধকমু” 

এইরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু তাদৃশ জ্ঞান উপমান প্রমাণ উৎপাদন 

করিতে পারে । অতএব পৃথক্ প্রমাণ রূপে উপমান স্বীকার অবশ্যই করিতে 

হইবে। যেমন সাদৃশদর্শনস্থলে উপমিতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ 

বৈসাদৃশ্বস্থলেও উপমিতি গৃহীত হয়। সাদৃশ্য জ্ঞানের মত বৈসাদৃশ্য জ্ঞানও 
উপমান প্রমাণ বলিয়। গণ্য হয়। উপমান প্রমাণের ফল সর্বত্রই কেবল সংজ্ঞা- 

সংজ্ঞিসন্বন্ধজ্ঞানই হয় না, পরস্ত অন্যপদার্থের জ্ঞানও উপমান প্রমাণের দ্বার! 

লাভ কর! যায়। কিন্তু উক্ত সকল জ্ঞান অনুমান উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় 

না। সুতরাং পরিলক্ষিত হয় যে শব ও উপমানকে পৃথক্ গ্রমাণরূপে স্বীকার 
না করিলে শব্প্রমাণের ফল এবং উপমান প্রমাণের ফল অন্ত উপায়ে লাভ 

৪১৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হইবে না। অতএব শব্ধ, উপমান, অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই চারিটি প্রমাণই 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ॥১৪০-১৪১। 

ভঘাইিকুনকরাতীজলানথ-_ হযলিন্বাহহীনি । ওঘাঘিল্মসিত্বাইগআ ইনী ভ্তা্য- 
ভঘমিন্থাহান্তুনালসুণার: সশীঅললিঅখ: | শ্রথাহি_তঙগ হ্যজ্রবাঞ্যন্যানক্ক তঘাঘি- 

বস হয লমীদাঘি-ত্যমিল্মাইআ আচ্যত্যমিন্বাহান্লানদ্। যথা ঘুমঘাল্ অন হিব্াহী 
অন্বিগ্নজ্যলিন্বাী লত্ভযাঘকাহ' ল্নলভ্বযীবভ্ঞজিম্বাহ্তআাহিলি ভ্যানক্ক-জ্যলিল্্াহিতী- 

ভাঘে-ত্যসিম্বাহান্হতন্ষতলান। অঙ্গ তত ন্িস্িভুহ্লনিভ্ভিন্ন-আযকয জ্যানক্ক ওণান্ি- 

হল লভ্জ্ণন্লি ভঘাঘিভ্যমিন্বাইআ ঘ্বাঞয ভ্যষিন্থ্াহান্রমালল। যখা ভ হাদী 

লিনালনঘবজাহ্িসাজী নিঙ্সানলযন্ত হযানত-ভ্যলিম্থাহি লিসানি হান্চঘাকজকত্- 

ভযবিন্নাহিত্রাহিলি। শ্রাঘান্তুলীলনধীলব্ভন্তু আা্ঘভ্যানকলা-য়াহ্ক্-সমাতআনাশ্রান্ হনব 

ন্াঘালন্ককতান্্ম লীনানি: | অ্রাদদীল্লীলফ্ন্ঘাঘিমনতহিন | খা অন্তিতন্তুজ্যা: ভ্বলন্ষতনা- 

হিতযানী সতযীজানস্তাবৃচ্তাক্নলষ্ই নন্কীলহলজুনাঘি:। অঙ্গ (অয) লৃদ্রাই: জাগযল্ঘাঘন্ষততা- 

হি অল্নিষ্কাই,  জন্ব্ম্তীনাঘিঃ | দঙধীলবহ্ত্ব অন্হ্যিধীাঘিতণি লীক্ঞাবলীযঃ) 

ক্রখক্কজঙ্সনাযান্তুবীঘাহ্লি। কলি তত অনুসলিণহীংখ্রাননজুাই: কবমূ। লশ্ান্থি-_ 

অযীবীভক্ক ঘন লন্তব হিাহী অযীবীবক ছুনামাননব আলল্ঘনালানাহিলি ঝন্ৃ- 

সলিনহাজননান্। ছতখত্ব ভ্বাম্নলভযাঘক্দীওদি ল্ন্সিভ্ববাঘি: | মশা ক্ৃহল্তা দৃ্রিনী 

ক্রতিলভ্রীবততত্রাহ্ত্যানী অন্তুচ্তাহীলভ্ঘহানংনমূ | ল ন্বাস ভলনাবিভিইন কৃম্বজা- 

লিলিশ্রান্যন্। অল্তসীদাইনূ মআান্লহঘাত্বতমনি। আন নব ভাধ্যন্মানক: ঘহান্থলি- 
হাঘিহিলি প্রহন্লি। 

ছাতহীঘলালযীহিলি | ন্হীণিকাতাঁ দব সহ্যহাসন্তুানস্ব দলাতানূ। হাভতীন- 

মানঘীঘ্তত অন্তুনানতিপ্রইীন সালাব্ঘন্। নখাছি হুজ্ুল বানালথকযাহিভীন্তিক্ষণহালি 

যজবত্াছি-ইবিক্ষঘহানি ভা জাল্ঘত্ঘনিঘয-হলাহ্তিদহা খত দলাহালঘূততজ্ঞালি 

জান্তা হ্বাহিমনূ, হ্ন্ধহ্চক্ষলাহু ঘ্ুমালধবলি ৭হ্ক্ষহ্কন্ন্দন। যলা--ঘৃতি দহাখা 

লিখ: অঁজাতল্ত: যাব্যলাহিলল্-ঘহীনকখাদিলতনালু লাহহাদ্বহাণনলূ, হ্চ্ভাল্বগদি 

ত্াল্লইআ আাগযবিভ্িখিলি । ঘর হালযত্মকিসতযহ্বানল্লহ বায বানযকদন্থুলি- 

লিমন অলি নৃত্যল্তই ম্ৃজভ্াস মন্ুত্যনালহলাল্,, আন্বলি ন্ব ম্ৃত্যল্লই মৃক্'ঘ্প- 

যনুসঘুজ্যব, ল্লল্ সন্ভনিলিলিলক্ষমূ, অথা দহ" তীকঅদন্থতিনিনিক্ষল। থঙ্া 

বাত্যনহ' অঘসন্থজিলিদিঘাঙ্ক ঘাগ্ুঘহ্ততাহিততন্ত্রুনানিন ঘহাঘজ্নভানভাহ্ বতযবসন্থুতি- 

দিলিতক্চত্ ঘিত্ঘনি। লব্দর্ত নুসঘলি- ল্নভরজ্ঘবিলি | ভ্জামিষ্বাল ঘিলাদি 
হাতক্নীঘভ্যানতুবিজবঘাত্। লি অঙ্গ হাত্ছুপলআানল্তরত ভ্সামিষ্লান দদাআন- 
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হর্লীতি। কিম্ব ্থগগ হাচ্হতখক যাই ভ্যামিক়ান কষচ্ঘব, অবাঅল্পগান্তুলিলিংঘন 

হ্ষ্ধাল ভ্ঙ্ণঘিততা হাত্হবীঘ হৃল কি ল হতীক্গিযলানিলি ছবীঘম্ ॥ ২৩০-২৬২ ॥ 
উপাধির দৃষকতা৷ বীজ অর্থাং উপাধি থাকিলে কিজন্ হেতু ছুষ্ট বলিয়। 

কথিত হয় । গ্রন্থকার সেই কথা বলিতেছেন--ব্)ভি'তিরর ইত্যাদি গ্রন্থ ছ্বার1। 

উপাধির ব্যভিচার জ্ঞানদ্বার সাধ্যব্যভিচার জ্ঞানের অনুমানই উপাধির 

প্রয়োজন বা ফল। যথা--যেখানে শুদ্ধ উপাধি অর্থাং ধর্মাস্তরানবচ্ছিন্ন 
সাধ্যের ব্যাপক, সেখানে শুদ্ধ উপাধির ব্যভিচার জ্ঞান দ্বার সাধ্য ব্যভিচার 

জ্ঞানের অনুমান হয়। যেমন “ধৃমবান্ বহেঃ” ইত্যাদিন্থলে 4বহিক্ধুুম- 

ব্যভিচারী ধৃমব্যাপক-আর্েম্বনসংযোগ ( উপাধি )-ব্যভিচারিত্বাংৎ" অর্থাং 

বহ্ছি ধূমের ব্যভিচারী, যেহেতু উহ ধূমব্যাপক-আর্ডেদ্ধনসংযোগের (উপাধির ) 

ব্যভিচারী হয় । কারণ যে পদার্থ বা বন্ত ব্যাপকধর্মের ব্যভিচারী, সে পদার্থ 

অবস্থই তদ্ব্যাপ্যের ব্যভিচারী হইবে। কিন্তু যেস্থলে অর্থাৎ যেহেতু প্রয়োগ- 
স্থলে উপাধি কিঞ্ছিদৃধর্মবিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপক হয়, সেখানে তদ্র্মের যে কোন 

একটি আশ্য়াস্তর্ভাবে অর্থাং সেই ধশ্মাধিকরণ যে উপাধ্যভাবাধিকরণ তদ্- 

রৃত্তিত্বরূপ উপাধি ব্যভিচারজ্ঞান দ্বারা! সেই হেতৃতে সাধ্য ব্যভিচারজ্ঞানের 

অনুমান হয়। যথ! “স স্থামে মিত্রাতনয়াত্বাং” অর্থাৎ সে শ্থামবর্ণ, যেহেতু সে 
মিত্রাতনয় ইত্যাদি অনুমানস্থলে মিআাতনয় হেতু ম্যামত্বের ব)ভিচারী, যেহেতু 
উহা! কোন মিত্রাতনয়ান্তর্ভাবে শাকপাকজত্বের ব্যভিচারী অর্থাং মিত্রাতনয়হের 

অধিকরণ অথচ শাকপাকজত্বরূপ উপাধির অভাবাধিকরণ যে মিত্রাতনয়, তদৃ- 

বৃত্তিত্বরূপ (শাকপাকজত্ব )উপাধি ব্যভিচারজ্ঞান দ্বার। হেতৃতে-_মিত্রাতনয়ে 

সাধ্যব্যভিচারজ্ঞানের অনুমান হয়। অর্থাং মিত্রার চারিটি সম্তান শ্ামবর্ণ। 
এখন যদি তাহার পঞ্চম গর্ভস্থ সন্তান সম্বন্ধে এপ অনুমান কর! যায় যে-_ 

“স পুত্র ন্তামো৷ ভবিষ্ততি মিত্রাতনয়ত্বাং” সেই পঞ্চম পুত্র ( গৌরবর্ণ ) স্যামবর্ণ 

হইবে, যেহেতু উহা মিত্রার তনয়, তাহা হইলে ব্যাণ্তিজ্ঞানের অভাববশতঃ এ 
অনুমানকে অসদনূমান বল! হয়। কারণ যেখানে যেখানে মিত্রাতনয়ত্ব আছে, 

সেখানে সেখানে শ্যামত্ব আছে এরূপ ব্যাপ্তির কথ! বলা যায় না, যেহেতু 
মিত্রার পঞ্চম গর্ভস্থ সন্তান কী বর্ণের হইবে তাহা অনিশ্চিত। অতএব এখানে 

অবশ্যই হেতু উপাধি বিশিষ্ট হইবে, “শাকপাকজত্বই” সেই উপাধি । উহ] 
মিত্রাতনয়ত্বাবচ্ছিন্ন শ্যামত্বের অর্থাৎ যে যে মিত্রাতনয় শ্যামবর্ণ, তদবচ্ছিম্ন 
শ্যামত্বের সাধ্যের ব্যাপক হইলেও পঞ্চমগর্ভস্থ সন্তান কীরুপ হইবে, ভাহা 
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অজ্ঞাত থাকায় তাহাতে “শাকপাকজত্বের” অভাব এখন অনিশ্চিতবশতঃ 

উহার হেত্বব্যাপকত্বের অনিশ্চয় বলিয়া উহা সন্দিগ্ধোপাধি হইল। ইহা 
প্রাচীনদিগের মত। নব্যেরা এ উপাধির সাধুত্বের জন্য কোন একটি গোৌরবর্ণ 
মিত্রাতনয় কল্পনা করেন। এঁ মিত্রাতনর়ান্তর্ভাবে শাকপাকজতু উপাধির 
ব্যভিচারিত্ব আছে। ইহাই বলেন। 

কিন্ত বাধাহনুম্নীত পক্ষেতর সাধ্যব্যাপকতার গ্রাহক প্রমাণের অভাব 

থাকায় ও স্বব্যাঘাতকত্ববশতঃ “পক্ষেতর” উপাধি হইল না। বাধাহনুন্নীত 

অর্থাং পক্ষে সাধ্যাভাব দ্বার] অনুন্নীত অর্থাং সাধ্যব্যাপকত্ব্ূপে অনিশ্চিত, 

পক্ষেতরত্ব কিন্ত উপাধি নহে । কারণ পক্ষে যদি সাধ্যাভাবের নিশ্চয় না থাকে, 

তাহ! হইলে পক্ষেতরত্বে সাধ্যব্যাপকতার নিশ্চয় হয় না, 'পক্ষান্তর্ভাবে সাধ্য- 

ব্যাপকতার সংশয় হয়, অতএব উহা উপাধি হয় না। আরও কারণ এই যে 

পক্ষেতরত্ব উপাধি বলিয়। স্বীকৃত হইলে এঁ উপাধি স্বব্যাঘথাতক হয় অর্থাৎ 

উপাধির দৃষকতা বীজই বিনষ্ট হইয়া যায় । কারণ সর্বত্রই উপাধি দ্বার! 
হেতৃদোষের অনুমান হয় । তথাহি “তব হেতুর্ঘটঃ সোপাধিকত্বাং" তোমার 

হেতু দুষ্ট, যেহেতু উহা! সোপাধিক । এখন যদি পক্ষেতরত্ব উপাধি বলিয়। 
স্বীকৃত হয়, তাহ] হইলে “তব হেতুঃ” ইত্যাদি অনুমানস্থলেও পক্ষেতরত্ব উপাধি 
বলিয়। গণ্য হইয়1 পড়ে এবং সোপাধিক বলিয়। হেতুও দুষ্ট হয় । অতএব 
দুষ্টহেতু ছারা ষে পূর্ববহেতুর দোষানুমান কর হয়, তাহা এখানে হইল ন!। 
স্বতরাং উপাধির দৃষকতাই নষ্ট হইল। অতএব “বাধাহনুন্লীত পক্ষেতরত্ব” 
উপাধি নহে । 

কিন্তু বাধোনীত অর্থাং বাধ -সাধ্যাভাবনিশ্চয় দ্বারা উন্নীত অর্থাং সাধ্য- 

ব্যাপকতারূপে নির্ণাত বা অনুমিত পক্ষেতর উপাধি হইবে । কারণ সেখানে 
পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকায় পক্ষেতরে সহজে সাধ্য-ব্যাপকতাভ্ঞাঁন হয়, 

অতএব ইহা উপাধি হইবে। যথা “বহিরনুষঃ কৃতকত্বাং” বহি অনুষ্, 
যেহেতু উহ] কৃতক ইত্যাদিস্থলে, প্রত্যক্ষ দ্বার! বহ্ছিতে অনুষণতাভাবরূপ উফ্ত্ব- 
জ্ঞান হইলে বহলীতরত্ব বা বহ্িভেদত্ব উপাবি হয় । যেখানে উপাধির সাধ্য- 
ব্যাপকতায় সংশয় বা সন্দেহ থাকে, তাহাকে সন্দিগ্ধোপাধি কহে। কিন্তু 

পক্ষেতর সন্দিগ্ষোপাধি হইজেও কতক সম্প্রদায়ের অনুরোধবশতঃ উহ! উদ্ভাবন 

করা উচিত নহে । কোন কোন নৈয়ায়িক বলেন-_-সতপ্রতিপক্ষের উত্থাপন ব! 

অবভারণই উপাধির ফল । যথা “অয়োগোলকং ধুমবদূ বহেচঃ* অর্থাৎ অয়ো- 
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গোলক-ধৃমবিশিষ্ট যেহেতু উহাতে বহি আছে ইত্যাদিস্থলে “অয়োগোলকং 

ধৃমাভাববদ্ আর্্রেন্ধনাভাবাং” অয্লোগোলক-ধুমাভাববিশিষ্ট, যেহেতু উহাতে 
আদ্রেন্ধনের অভাব আছে এরূপ সংপ্রতিপক্ষের উদয় হয় বা সম্ভব হয়। 
এইরূপ অর্থাং সংপ্রতিপক্ষের উত্থাপকরূপে উপাধি দৃষতকতাপন্ন হইলে 

সাধনের ব্যাপকও কোন কোন স্থলে উপাধি হয় । যথা “করকা পৃথিবী কঠিন 
সংযোগবত্বাং” অর্থাৎ করকা। পৃথিবী যেহেতু উহাতে কঠিন সংযোগ আছে 

ইত্যাদিস্থলে অনুষ্ণাশীত-ম্পর্শবত্ব উপাধি, এই উপাধি “করকা পৃথিবীত্বা- 

ভাববতী অনুষ্ঠাশীতস্পর্শবস্বাভাবাং₹” করক পৃথিবী নহে, যেহেতু উহাতে 
অনুষ্ণাশীতস্পর্শবত্ব নাই, এরূপ সংপ্রতিপক্ষ হইতে পারে । যদি বল “করকা 

পৃথিবী কঠিনসংযোগবত্বাং” ইত্যাদিস্থলে হেতুতে স্বরূপাসিদ্ধিই দোষ । এরূপ 
কথা বলিতে পার না। কারণ সকলম্থলেই উপাধির সহিত দৃষণান্তরের 

সাক্কর্য্য (01500016) আছে। এরপস্থলে অর্থাৎ ধাহার। সংপ্রতিপক্ষের উত্থাপনকে 

উপাধির ফল বলেন, তাহার! সাধের ব্যাপক ও পক্ষাবৃত্তিধর্মা বা পদার্থকে 

উপাধি বলেন। যেমন পূর্বেবাক্ত ছুই স্থলে আদ্রেন্ধনসংযোগ ও অনুষ্ণাশীত- 

স্পর্মবন্ধ উপাধি। কারণ উহার] সাধ্যভূতধূম ও পৃথিবীত্বের ব্যাপক হইয়াছে 
এবং পক্ষ অয়োগোলক ও করক! এই উভয়ে অবৃত্ি হইয়াছে । ইহাদের 

মতে উপাধি যদি পক্ষবৃত্তি হয় তাহ। হইলে পক্ষে উপাধির অভাব দ্বার! 

সাধ্যাভাবের অনুমান হয় না। শব্দ ও উপমানের ইত্যাদি । বৈশেষিক মতে 

প্রত)ক্ষ ও অনুমান প্রমাণ। শব ও উপমানের অনুমানগ্পেই প্রামাণ্য । যথ! 

“দণ্ডেন গামানয় ত্বমৃ" দণ্ড পরিচালন দ্বারা গরু আনয়ন কর ইত্যাদি লৌকিক 

পদসমূহ বা “যজেত” যাগ কর] উচিত ইত্যাদি বৈদিক পদসকল, বক্তার ইচ্ছার 
বিষয়ীভূত প্মারিত পদার্থসমূহের সংসর্গের যথার্থ জ্ঞানপুর্ববক, যেহেতু উহার 

আকাঙ্ষাদিবিশিষ্ষ পদকদন্বক, যেমন “ঘট আনয়ন কর” ইত্যাদি পদসমূহ । 
অর্থাং আকাক্ষাদিবিশিষ্ট পদসমূহের পুর্বেব ভাৎপর্য্যবিষয়ীতৃতন্মারিত পদার্থ- 
সমূহের সংসর্গের প্রমাজ্ঞান আবন্কক করে। অতএব দগুচালন। দ্বারা গরু 

আনয়ন কর ইত্যাদিস্থলেও উক্তপ্রকার জ্ঞান হইয়াছে একথা বলিতে হইবে 

এবং গো-তাৎপর্য্যের বিষয়ও শ্মারিত হইয়াছে । ঘট আনয়ন কর ইত্যাদি 
পদসমূছের মত । অথব! গবাদিসকল পদার্থ পরম্পর সন্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াছে। 
ঘেহেতু উন্থারা৷ যোগ্যতাদিবিশিষ্ট পদ দ্বারা উপস্থাপিত হইয়াছে । ঘট 
আনয়ন কর ইত্যাদি বাক্য বোধ্য ষোগ্যতাদিবিশিষ পদার্থের মত। দৃীস্ত 

৪১৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



স্থলেও অন্য দৃষ্টীত্ত দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হয় অর্থাং যদি বল যোগ্যতাদিবিশিষ্ট 

পদার্থসমূহ পরস্পর সন্বদ্ধবিশিষ্$ যে হইয়াছে তাহা কিরূপে বুঝিতে পারা 
যাইবে? এইজন্য গ্রন্থকার বজিতেছেন যে সেই দৃষ্টীত্তস্থলেও অন্য দৃষটাস্ত 

দ্বারা উহ প্রমাণিত হয় । এইরূপ উপমিতিস্থলে কোন একটি গবয়ের প্রত্যক্ষের 

পর এরূপ অনুমান কর। যাইতে পারে--গবয় পদ গবয়ত্ব প্রবৃতিনিমিতক- 

শক্যতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট, যেহেতু উহ! লক্ষপাদি বৃত্যন্তয় শৃন্য হইয়। ৃদ্ধগণকর্তৃক 

সেই গবয়াদিতে প্রযুজ্যমান হয় বা প্রয়োগ করেন। আর লক্ষপাদি-বৃত্যন্তর 

না থাকিলে বৃদ্ধের! যাহাতে গো-পদের প্রয়োগ করেন, তাহাই তাহার প্রবৃত্তি- 

নিমিত্ত, যথা! গো-পদ গ্রোত্ব প্রবৃত্িনিমিত্তক । অথবা গবয়পদ সপ্রবৃতিনিমিতক, 

যেহেতু উহা সাধুপদ অনুমানের পর পক্ষধর্মতাবলে গবয়ত্বরূপ প্রবৃতিনিমিতের 

জ্ঞান হয় অর্থাং অনুমান দ্বার! গবয়পদ কোন একটি প্রবৃতিনিমিত- _অর্থবিশিষ্ট 

এরূপ জ্ঞান হইলে পরে পক্ষ গবয় বলিয় গবয়ত্বই সেই প্রবৃতিনিমিত এরূপ 

বোধ হয়। গ্রস্থকার বৈশেষিকদর্শনমত দৃষিতেছেন-__“তন্ন সম্যক্" ইত্যাদি 
গ্রন্থ ্বার1। উহ সমীচীন বা যুক্তিসঙ্গত নহে । যেহেতু ব্যাপ্তিজ্ঞান ব)তীত ও 
শাব্দবোধ অনৃভবসিদ্ধ। কারণ সর্বত্র শব্দ শ্রবণের পর ষে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, এ 

বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আরও কথ] এই যে সর্বত্র শাববোধস্থলে ব্যাণ্তি- 

জ্ঞান যদি কল্পনা কর! হয়, তাহ! হইলে সর্বত্র অনুমিতিস্থলে পদজ্ঞানকল্পনা 

করিয়। শাব্দবোধই বা কিজন্য স্বীকৃত হইবে না? এ বিষয়ে চিন্তা কর] উচিত 

॥ ১৪০-১৪১ ॥ 

লবিভসমনুমালত ঈনকাল্নবিমহল: । 
নিচ নু মন্ লযাবীংল্নঘত্মবি্কব: ॥৫৬২। 
জ্লযল্যামিহজ্জন ভ্মলিইন্জাবিত্বীক্ঘনী। 

ঝাচ্ঘামান-ভ্সাঘনত্ৰ ইতবমানজ্য হু মনত ই 

কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী এই তিন প্রকার 

অনুমান। অনুমীয়তে অনেন ইতি অনুমানম্। যাহার বিপক্ষ নাই অথবা যে 
বৃতিমদতাস্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয় তাহাকে কেবলাম্বয়ী বলে। যথা “ঘটঃ 

অভিধেয়ঃ প্রমেয় ত্বাং” এই ঘটপক্ষক অভিধেয়ত্বসাধ্যক প্রমেয়ত্বহেতৃক অনুমানের 

অন্বক্নব্যার্তিই হইবে, ব্যতিরেকব্যার্তি হইবে না । জভিধেয়ত্বাভাব ও প্রমেয়ত্বা- 

ভাব অপ্রসিন্ধহেতু ব্যতিরেকব্যাণ্তি না হওয়ায় প্রমেয়ত্বহেতু কেবলানবয়ী । 

গুণনিরূপপম্ ৪৯৯ 



সুতরাং যেখানে সাধ্যাভাবের সহিত হেত্বভাবের সহচারদর্শন সম্ভব হয় না 

তাদ্বশ হেতু কেবলাম্বয্লী বলিয়! অভিহিত । এবং হেতৃতে অন্বয্ব্যাপ্তি জ্ঞান হইতে 
অনুমিতি হয়, সেই হেতৃকে কেবলান্বয়ী বলে। আর যে হেতুটি কেবল 
বযতিরেকব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয় এবং যেখানে অন্বয়ব্যাপ্তি হয় না, সেইহেতু কেবল- 
ব্যতিরেকী বলিয়া কথিত হয় । আর যেখানে উভয় প্রকার সহচারদর্শন দ্বার। 

যেহেতুটি অন্বয় ও ব্যতিরেকব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়, সেইহেতু অন্বয়ব্যতিরেকী বলিয়। 
কথিত হয়। অতএব যাহার সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় আছে তাহাকে অন্বয়- 

ব্যতিরেকী বলে। আর যাহার সপক্ষ নাই তাহাকে কেবলব্যতিরেকী বলে। 

কিন্ত ব্যাপ্তি হই প্রকার- _অন্বয়নব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি। অন্বয়ব্যাপ্তির 

লক্ষণ বা স্বরূপ পূর্বেই কথিত হইয়াছে । এখন ব্যতিরেকব্যাপ্তির লক্ষণ 

বলিতেছেন_ _হেত্ববিকরণবৃত্তি অভাবের ব্যাপকীড়ত যে সাধ্যাভাব, সেই 

অভাবের প্রতিযোগী-সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। 

সুতরাং হেতুটি যদি সাধ্যাভাবের ব্যাপকীত্বত অভাবের প্রতিযোগী হয়, তাহা 
হইলে ব্যতিরে কব্যাপ্তি হয় । যথা--“পৃথিবী তদিতরভিন্না গন্ধবত্বাং” এখানে 

পাথিব পদার্থ পক্ষ, ইতরভেদ সাধ্যঃ, গন্ধবত্ব হেতু । জলাদি আটটি দ্রব্য এবং 

গুপাদি-পাঁচটি পদার্থ ইহাদের একের সহিত অপরের ভেদ সমৃদায়ই ইতরভেদ 

শবের অর্থ | এখানে ষজ্র ষত্র সাধ্যাভাব তত্র ত্র হেত্বভাব-_এইবুপ ব্যতিরেক 

সহচারদর্শন দ্বার! সাধ্যাভাবে হেত্বভাবের ব্যাপ্তিই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। যেখানে 

ইতরভেদের অভাব আছে, সেখানে হেতুগন্ধবত্বের অভাব থাকে। হেতুনিষ্ঠ 

সাধ্যাভাব - ব্যাপকীভূত - অভাবপ্রতিযোগিত্বকে ব্যতিরেকব্যাপ্তি বলে 
॥ ১৪২-১৪৩ ॥ 

ঈশ্রিঘলিলি। ওন্তনান হি শ্রিনিঘ ঈন্ভাল্লতি-ঈনভ্তজ্যনিইব অল্নঘভ্যলিইক্ষিঈহানু। 

অঙ্গাভন্লিঘহা: হন্জ্তাল্তর্ী | অখা ঘতী5মিছঘ: মমযতাহিব্যা্থী। লসছি অন্নংঘন 
অলিইঘলাহু পিনহ্বাতবমূ। অনত্তণহা: ঈন্ভভ্মলিইন্জী । যখা ঘৃথিত্রী হল২জঘা 

জিম্ব বল্দনতাহিজ্াহী। লঙ্গহি অন্াহিল্গঘীহ্যামহহ্য দৃত্যনলিষিল্মবলতা নিফিল্বন- . 
ভাভঘততরঃ অঘহাহ্সামালাহিলি । অন্বনহা-লিঘহ্বীডঘভ্সলিইক্কী । ঘখা লঙ্িনাল্ 

ঘুন্াহিত্যাবী। লগ্গ বঘহাত্ নহানম্বাইপ্রিহাতর অভতঙ্ৃহাইহন্ঘ বহত্রাহিলি। অগস্ি 
ভনিইকিতি আবলিইক্কভ্যামিফাল ক্ষা্ঘামূ, শহখ' আলিইকন্ঘার্মি নিতরকষি- ত্বাযা- 
আবলি। ভ্রাযাধালভ্যানক্জীলুলাদাবসলিঘীবিততলিতর্থ:। অঙগহনীঘমূ--যনুত 

ভ্রজল্ধীন অহ্নভিন্জ' সলি ধন ঘ্ষল্ঈীন ধন হাবিতা আ্যাঘন্ধলা মাহা, জনুক্বক্ল্থ্বা- 

৪২০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবন্থী 



শভিন্তয্-সলিঘীধিলাকু-লভুজ্দলিভিন্তস্ামাঅমলাজালানু লন্অহবল্নালভি্িজ্-সলিষী বি- 

আাকু-লতুজননিভিন্তজামাতহ্আ ভিভিহিলি । হক্ঘস্থ অঙ্গ লিহীনআলা হিত্তফ্মল্্নলহহ্. 
অ্যান্ত্ন বল্ঘাত্সল্বাম্সার মৃষ্ার, লঙগমল্ঘাালানাঈনিলহ্বাতন্লামান: বিঘ্যলি | 
যঙ্গ লাহাল্যভচল্ঘনলহন্যাঘকলা বল্ঘালালহয শৃষ্কান, লঙ্গ তু লাহারঘওল্ধীন- 
লহ্সামান: বিখ্বলি, ঘ হ্লাল্নীলঘানান: | হন জঙ্গ অঁতীবান্তজ্রল্্ল ঘুম সনি 

বঁবীনন্তচ্্ল্থ্ন লত্ভ্যঘিক্ষনা ঘৃষ্কান, লক্গ ভঁষীবানচ্রল্থানচিন্ভিলল-সলিযীবিলাক্- 
নন্থঘমাঈন অন্তন্তুই ভঁঘীবভকবল্থাতজ্ভিলন-সলিযীবিলাজ-গঘুনাশান: বিত্সনি। অঙ্গ তব 
হযলিই্কন্ঘামিসই জ্অলিইক্কেঙন্থাহস্বার্ন ক্ঞাহঘান্ | কঈন্ছিনু নত ভ্মলিইকবন্তন্বাইআালন্ঘ- 

হযামিইনর সৃষ্কানি, লত্তু ্যলিই্কি্সামিষ্বালনণি কাব্তাদ্ | যন্গ ভ্যলিইক্কঅহুন্নাহাহ স্যামি- 

সত্য যলিইস্তীতস্ুকঘবী | আাভযসবিজ্িভ্ত্ব ঘতাহানত আলা নঙন্থান্ ঘৃথিলীলান্রভ্টইল 
আগযল ইলি হুল্তি 0৭$২-২৮ই। 

ত্রবিধ্য ইত্যাদি । অনুমান তিনপ্রকার-_কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও 
অন্য়ব্যতিরেকী । তাহার মধ্যে যে অনুমানে বিপক্ষাসত্ব অর্থাংনিশ্চিতসাধ্যাভাব- 
বিশিষ্টত্ব পক্ষে নাই তাহাকে কেবলাম্বয়ী অনুমান কহে । যথা “ঘটো৷ অভিধেয়ঃ 

প্রমেয়তাং” ঘট অভিধেয়, যেহেতু উহা প্রমেয় ইত্যাদি। সেখানে সকল 

পদার্থই অভিধেয় বঙগিয়৷ বিপক্ষের অর্থাং নিশ্চিতসাধ্যাভাববিশিষ্ট বিপক্ষের 

অভাব আছে। নিশ্চিত-সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষের নাম সপক্ষ। যে অনুমানে 

সপক্ষ-_নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ নাই তাহাকে কেবলব্যতিরেকী অনুমান বলে । 

ঘথ! পৃথিবী পৃথিবী তরভিন্ন!, যেহেতু পৃথিবীতে গন্ধবত্ব আছে ইত্যাদি । সেখানে 
অনুমিতির পৃর্বেব পক্ষভূত পৃথিবীতে পৃথিবীতর জলাদি ত্রয়োদশ পদার্থের 

ভেদরূপ-সাধ্যের নিশ্চয় নাই, বরঞ্চ পক্ষে পৃথিবীতে সাধ্যসংশয় আছে, অতএব 

নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্$ সপক্ষের অভাব আছে। অর্থাং পৃথিবীতর জলাদি 
ত্রয়োদশ পদার্থের ভিন্নতাপৃথিবীতেই আছে, অন্বাত্র কোথাও নাই। অতএব 

অন্ত কোনবস্ত সপক্ষ হয় না। এখন অনুমিতির পূর্বের পক্ষতৃত পৃথিবীতে 

সাধ্যসংশয় থাকায় পৃথিবীও সপক্ষ হইতে পারিল না। যাহার সপক্ষ ও 

বিপক্ষ উভয় আছে, তাহাকে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান বলে । যেমন “বহিচমান্ 

বুমাং” বহ্িসাধ্যক ধৃমহেতুক ইত্যাদিস্থলে সপক্ষ মহানসাদি ও বিপক্ষ জল- 
হদাদি। যথাক্রমে নিশ্চিতবহিবিশ্যিষ্ট ও লিশ্চিতবহতাভাববিশিষ্ট হওয়ায় সপক্ষ 
ও বিপক্ষ উভয়ই আছে। এইজন্য ইহাকে অরয়ব্যতিরেকী অনুমান কহে। 

ভাহার. মধ্যে কেবল ব্যতিরেক অনুমানস্থলে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ। 

গুগনিরূপণয্ ৪২১ 



সেইজন্য গ্রস্থকার ব্যতিরেক ব্যপ্তিজ্ঞান নিরূপণ করিতেছেন--“সাধ্যাভাব" 

ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। হেতুনিষ্ঠ সাধ্যাভাবব্যাপকীতূত অভাবের প্রতিযোগিত্ব । 
এখানে এইরূপ বুঝিতে হইবে-_যে সম্বন্ধে যে ধর্মাব!চ্ছন্নের প্রতি যে সম্বন্ধে 

যেরূপে ব্যাপকতা গৃহীত হয় অর্থাং যওসন্বন্ধাবচ্ছিন্নযদ্ধন্মীবচ্ছিন্নব্যাপ্যতা 

নিরূপিত ব্যাপকত গৃহীত হয়, তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা কৃ-তঙ্ছন্মাবচ্ছিন্ন- 

অভাববতাজ্ঞান হইতে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ সেই ধশ্মাবচ্ছিন্ন- 

অভাবের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয় । এইবপে যেখানে বিশেষণতাদি গন্ধাত্যস্তা 

ভাবে ইতরত্ব-ব্যাপকত। গৃহীত হয়, সেখানে গন্ধাত্যন্তাভাব দ্বারা ইতরত্ের 

অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হয়। কিন্তু যেখানে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে গন্ধাভাবে ইতরের 

ব্যাপকত] গৃহীত হয়, সেখানে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ইতরের অভাব সিদ্ধ হয়। সই 

অভাবের নাম অন্যোহ্তাভাব। ভাবা এই যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের মত 

প্রতিযোগীও অন্যোন্তাভাবের অভাবস্বরূপ বলিয়। অঙ্গীকৃত হয় । “পট নহে” 

এই অন্যোন্যাভাব পটাতিরিক্ত সকল পদার্থে ব৷ সর্বত্র আছে, অতএব তাহার 

অভাব অর্থা পটভেদ।ভাব পটেই যেমন থাকে, সেইরূপে পটত্বেও থাকে। 

অতএব সমনিয়ত বলিয়৷ পটভেদাভাব পট ও পটত্ব প্বরূপ। সেইরূপ তাদাত্ময 

সম্বন্ধে পট ও পটভেদাভাবস্বরূপ বলিয়। স্বীকৃত, যেহেতু তাদাত্মসন্বদ্ধে-পট 
পটেই থাকে । স্ৃতরাং পটত্ব ও তাদাত্ম্যসম্বন্ধে পট এই উভয়ই পটভেদাভাব- 
স্বরূপ । প্রকৃতস্থলে পৃথিবীতে ইতরভেদ, এই উদাহরণে ইতরভেদাভাব 

ইতরত্ব ও ইতর এই উভয়েরই স্বরূপ বঙগিয়া গৃহীত হয়। সুতরাং মূলে 
বিশেষণতাদি-সম্বন্ধে ইতরত্বব্যাপক ও তাদাত্ম্য-সন্বদ্ধে ইতরব্যাপক বলিয়। 
কথিত হইয়াছে। 

ব্যাপক যে সম্বন্ধে পক্ষাদিতে থাকে ব! বৃত্তি করে, তাহাকে ব্যাপকতাব- 
চ্ছেদকসম্বন্ধ বলে এবং ব্যাপ্য যে সম্বন্ধে পক্ষ দিতে থাকে, তাহাকে ব্যাপ)তা- 

বচ্ছেদক সম্বন্ধে বলে। “পৃথিবীতরৎ গন্ধাভাববং ইতরত্বাং ব| ইতরাং” এখানে 
গন্ধাভাব ব্যাপকঃ, ইতরত্ব বা ইতর ব্যাপ্য। এখানে ব্যাপক বিশেষণতাসম্বন্ধে 
আছে বলিয়! ব্যাপকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বিশেষণতা, ব্যাপ্য পক্ষে স্বরূপসন্বন্কে 
আছে বলিয়। ব্যাপকতা বচ্ছেদকসম্বন্ধ স্বরূপ । বিশেষণত ও স্বরূপ একই সম্বন্ধ । 

বিশেষণাদিসম্বন্ধে ইতরত্ব-ব্যাপকতা শবের অর্থ__বিশেষণতাদিসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 
ইতরত্ব-নিষ্ঠব্যাপ্যতানিরূপিত-ব্যাপ্যকতা। যেখানে ইতর ব্যাপ্য হইবে, সেখানে 

৪২২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ব্যাপ্যতাদাত্মাসম্থন্ধে পক্ষে থাকে বলিয়৷ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ তাদাত্ম্য। 

তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ইতরব্যাপকতা পদের অর্থ-_তাদাত্মসন্বন্ধাবচ্ছিন্নই তর নিষ্ঠ 

ব্যাপ্যতানিরূপিতব্যাপকতা৷ | 

এইরূপ যেখানে সংযোগসন্বন্ধে ধূমের প্রতি সংযোগসম্বন্ধে বহিঃর ব্যাপকতা! 
গৃহীত হয়, সেখানে সংযোগসম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ বহ্যযভাব দ্বারা জল- 

হদে সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ ধূমাভাব সিদ্ধ হয় । এবং ব্যতিরেকি- 

অনুমানস্থলে ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি ব্যতিরেকসহচারজ্ঞান অর্থাৎ যত্র ত্র 

সাধ্যাভাব তত্র তত্র হেত্বাতাব ইত্যকারক সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের সামানাধি- 

করণ/জ্ঞান কারণ। কিস্তকোন কোন নৈয়ায়িক বলেন- ব্যতিরেকসহচার- 

জ্ঞান হইতে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞ।নই উৎপন্ন হয়, ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির 

কারণ নতে। যেখানে ব্যতিরেক-সহচারজ্ঞান হইতে ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, 

সেখানে অনুমানকে ব্যতিরেকি অনুমান বলে । ধাহার] ব্যতিরেক সহচারজ্ঞান 

হইতে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় এই কথা বলেন। তাহাদের মতে ব্যতিরেকি- 

অনুমানস্থলেও অন্বয়ব্যাপ্তি হয়। অন্বয্নব্য।প্তিস্থলে সাধ্জ্ঞানের আবশ্যক 

করে। কিন্তু ব্যতিরেকি অনুমান অপ্রসিদ্ধ সাধ্যক অর্থাং “পৃথিব্যামিতরভেদ” 

ইত্যাদিস্থলে ইতরভেদকে না জানিয়া কেবল ইতরত্ব বা ইতরপদার্থকে 

জানিলেই অনুমিতি হইতে পারে। কিন্তু এস্থলেও অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান স্বীকৃত 

হইলে “ইতরভেদ” সাধ্যের জ্ঞান আবশ্যক । সেই জ্ঞান কীভাবে হইবে ? এই 

আশঙ্কা বারণের জন্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন--“সাধ্যপ্রসিদ্ধিন্ত” ইতি । প্রথমতঃ 

সাধ্য ইতরভেদের জ্ঞান ঘটপটাদিতে হইবে, পরে উহ অনুমান দ্বার] 
পৃথিবীত্বাবচ্ছেদে সাধিত হয় । এই কথা বলিয়! থাকেন ॥ ১৪২-১৪৩ ॥ 

জআাঘিলিভ্ত লই সমাআাল্বংলিজনী | 
ন্মকিইল্মািন ব্রা অহিলাঘাহি বা মব: 0৮৮ 

এখন মীমাংসকের! অর্থাপত্তি নামক পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার করেন। 

অর্থাপতি শবের ছার! প্রমাণের ফল ও প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় | যেমন প্রত্যক্ষ 

শব দ্বার! ব্যুৎপত্তিভেদে প্রত্যক্ষপ্রমা ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ বোধিত হয় । সেইরূপ 

অর্থাপতি শব ও ব্যুংপতিভেদে প্রমা ও প্রমাণের জ্ঞান উৎপাদন করে। 

অর্থস্য আপতিঃ এরূপ ব্যুৎপতি স্বীকৃত হইলে অর্থাপতি শব্ের দ্বারা একবিধ 
বথার্থজ্ঞান বোধিত হয় বা উৎপন্ন হয়। আর অর্থস্য আপত্তি যতঃ-_-এরূপ 
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ব্যুংপত্ভি স্বীকৃত হইলে অর্থাপতিশবদ্ধারা এক প্রকার প্রমাণ বোধিত বা 

জ্রাপিত হয় । এখানে আপত্তি শবের অর্থ-_-কল্পনা । দেবদত্ত নামক ব্যজির 

রোগশূন্ত কায়িকস্থুলতা আছে। সুস্থ দেবদত্ত পীনতনু অথচ সবিশেষ 
যথার্থ অনুসন্ধানে জানা শিয়াছে যে দেবদতত দিবসে ভোজন 
করে না। “পীনোদেবদতে! দিবা ন] ভূঙূক্তে” এই বিষয় যদি নিজে প্রত্যক্ষ 
কর যায় বা আগ্তজনের নিকট হইতে অবগত হওয়। যায় ; তাহ! হইলে 

সে ব্যক্তি দেবদত্বশরীরের পীনত্বের উপপত্তির জন্য রাত্রিভোজন কল্পনা 

করিবে । এই রাত্রিভোজন প্রত্যক্ষাি প্রমাণের দ্বার! প্রমাণিত হয় না। কিন্তু 

অর্থাপত্তি দ্বার] প্রমাণিত হয় । অতএব অর্থাপতি নামক পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার 

করিতে হইবে । রাত্রিভোজন পীনত্বের উপপাদক এবং পীনত্ব উপপাদ্য । 

উপপাদ্যের জ্ঞান করণ এবং উপপাদকের জ্ঞান ফল। যেবস্ত ব্যতীতষে বস্ত 

অনুৎপন্ন হয়, সেই বস্ত সেই বস্তর উপপাদক। রাত্রিভোজন ব্যতীত পীনত্ব 
অনুপপন্ন হয়, স্বৃতরাং রাত্রিভোজন পীনত্বের উপপাদক। যেব্যক্তি দিবসে 

ভোজন করে না, রাত্রিভোজনব্যতীত তাহার পীনত্ব অনুংপন্ন হয় বলিয়। 

রাত্রিভোজন পীনত্বের উপপাদক হয় ॥। দিবাভোজনহীন দেবদতের পীনত্বের 

জ্ঞান অর্থাপত্তি প্রমাণ । রাত্রিভোজনের জ্ঞান প্রম1। এতাদ্বশ বিজাতীয় গ্রমা 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ রাত্রিভোজনের সহিত 

প্রমাণকারী অপর ব্যক্তির চক্ষুরিত্ত্িয়সন্নিকর্ষ হয় না। রাত্রিভোজন ব্যাপ্য 
হেতুতে পক্ষধর্্মতা জ্ঞানরূপ, পরামর্শের অবিদ্যমানকালে উৎপন্ন এতাদশ 
বিজাতীয় প্রম। অনুমিতি বলিয়! পরিগণিত হয় ন। সাদৃশজ্ঞানের ও অতি- 

দেশবাক্যস্থাতির বিরহকালে উৎপন্ন তাদৃশ বিজাতীয় প্রমা উপমিতি বলিয়াও 

গণ্য হয় না। “পীনোদেবদতে | দিব! ন ভুঙ-ক্তে” এইবাক্যে রাত্রিভোজন- 

বোধক পদের অভাব থাকায় তাদৃশ প্রমা শাব্ববোধ বলিয়াও স্বীকৃত হয়'না। 

বহুকাল যাব রাত্রিভোজনই বহুদিন যাবং দিবসে অভুক্ত দেবদত্তের উপপাদক 
বলিয়া তাদৃশ রাত্রিভোজনেরই কল্পনা করিতে হয় এই অর্থাপতি প্রমাণের 
সাহায্যে । 

এখন নৈয়ায়িক বলিতেছেন-_ব্যতিরেকব্যাপ্তি্ঞান অবলম্বনে অনুমান 

প্রমাণের দ্বারাই রাত্রিভোজনজ্ঞানরূপ পরমা উৎপন্ন হয় । অতএব অর্থাপতি 

নামে প্রমাপাত্তর স্বীকারে প্রয়োজন নাই। র্লাত্রিভোজন কল্সনারূপ প্রমা 

অনুমিতির স্বরূপ। যেহেতু “দেবদতঃ রাত্রে! তঙ.ক্ে দিবা অত্ুঞ্জানত্বে সতি 
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পীনত্বাং” ইত্যকারক অনুমানের ছ্ারাই রাত্রিভোজন কল্পানা অনুমিতিষ্বরূ'প 
হয়। এই অনুমানে দেবদত পক্ষ, রাত্রিভোজন সাধ্য, দিবসভোজনাভাব- 

বিশিষ্টপীনত্ব হেতু । “যঃ রাত্রো ন ভুঙুক্তে স দিবা অভ্ুঞ্জানঃ ন পীন£” অর্থাং 
ষে ব্যক্তি রাত্রিভোজন করে না, সে ব্যক্তি দিবসে ভোজন না করিলে পীন 

হয় না এইরূপ রাত্রিভোজনাভাববূপ সাধ্যাভাবের সহিত দিবসভোজনাভাব- 

বিশিষ্ট পীনত্বাভাবের ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞান দ্বারা! রাতিভোজনের অনুমিতি 
হয়। অতএব এইভাবে পূর্ববকথিত বা স্বীকৃত প্রমাণ চতুষ্টয়ের মধ্যে অনুমান 
প্রমাণের দ্বার! যদি উক্তস্থলে উপপত্তি হয়, তখন অতিরিক্ত অর্থাপত্তি নামে 
প্রমাণ স্বীকার নিম্প্রয়োজন বা নিরর্থক ॥ ১৪৪ | 

অখদিছিহিলি। আশ্াঘনি গদাআন্তং ঈন্ঘন লল্যল্ট। লখাছি যগ ইলহ্তহ 
হালতর্মজীলিতী ভযীলি:হাজ্সাহ্তবাী, জীশ্রিলী হৃহাভতবলত্ব সত্যহাহ্তরবলমূ, লঙ্গ ছালভ্রণ- 

জীনিনী মৃহাঘত্ন নহ্িঃঘততপিনা অস্ত্ুঘঘল্নলিলি অঙ্ি:তজ' জচ্চ্ঘিব হলি । লিহ্চযন্ত- 

মাদন বালারবতান্নন্ঘব। লখাহি-_-ঙ্স আলিতহর আহি্ঘল-যৃহঅকন্বাল্যন্হ- 

ভায়ের মৃহীনম্, লগান্মলহজিজ্তী আমলালাঘা ঘৃহ্ববনলাঘাহ লহ্ি:অকতনন্তুলিলী- 

নাবী | ত্' ঘীলী ইত্হ্লী হিনা ল ধুদ্ত. নবী হুজাহ্থী নীলতনহগ লীজলল্মাত্ঘকআামযালাহ্ 
লীঅনভিভ্বী হ্নাশীঅনবাম হাসিমীজল ব্তিযলীলি | অধানসবহাংতান্ুলম্িকতপ্রাহ্- 

স্তঘভম্দীগদি ল সমাগাল্তহম্ । ন্িত্বান্তুজ্ঞহ্আাহালত ইন্তন ভবালান্কহ্তান্ডততানু, 

সহ্যহাতম্। জ্বানহস উত্তর তত লঙ্গাঘন্তুরভমান্লবারহীতযলদভখা | হৃত শ্িচ্তাদি ল 

সলাআভ্লহম, লহ্দা: অন্ধ ল-সানুল্-হাত্-ভলাহন্ডকলন ভিত্যাহিত্রিঘহাীভতলাচভ্হ 

অ্নাল্লমালান্। যল নব ল্যাদ্যোহিসন্থ ব্রঙ্সান্তুদিলিইবিলি 0৭৩৬ 

কেহ কেহ অর্থাৎ কোন কোন মীমাংসক অর্থাপতিকে প্রমাশাস্তর বলিয়। 

স্বীকার করেন। তাহাদের আশয়--যেখানে দেবদতের শতবর্ষজীবিত্ব 

জোতিঃশান্ত্র হইতে পরিজ্ঞাত হওয়] গিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ দ্বারা জীবিত 

দেবদতের গৃহে অনুপস্থিতি অবগত হওয়া গিয়াছে । সেখানে শতবর্ষজীবী 
দেবদত্তের গৃহে অবিদ্যমানতা, গৃহের বাহিরে বিদ্যমানত] ব্যতীত উপপন্ন বা 

সিদ্ধ হয় না বলিয়। বহিঃসত্বব অর্থাং গৃহের বাহিরে বিদ্যমানতা কল্পনা কর! 

হয়। এইরূপ অন্তথ। অনুপপতিকে অর্থাপতি কহে অর্থাৎ যে পদার্থ ব্যতিরেকে 
যাহা উপপন্ন হয় না, সেই অনুপপদ্যমান পদার্থ দ্বার] তাহার উপপাদক 

পদার্থের যে কল্পনারপ জ্ঞান তাহারই নাম অর্থাপতি। এখন নৈয়ায়িকগণ 

বলেন--অর্থাপতির প্রয়োজন অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া উহাকে 
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আর অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার ইফ্টবস্ত নহে। উহ্াদের আশায় এইরূপ-_- 
যেখানে জীবিত্বের সহিত বহিঃসত্ব ও গৃহসত্ব এই দুই এর অন্যতরের ব্যাপ্যতা 

গৃহীত হয়, অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তি গৃহের বাহিরে থাকিবে অথবা! গৃহে থাকিবে 
ইত্যাকারক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান যেখানে হয়, সেখানে অন্যতরের সিদ্ধাত্মক 

অনুমিতি উৎপন্ন হইলে পর অর্থাং দেবদত্ত যখন জীবিত তখন তিনি গৃহে 
আছেন অথব] গৃহের বাহিরে আছেন এরূপ জ্ঞান হইলে পর গৃহে বিদ্যমানতার 

বাধবশতঃ গৃহের বাহিরে বিদ্যমানতা অনুমিতির বিষয় হয়। এইরূপ “পীনো 

দেবদতে! দিবা ন ত্ৃঙ.ক্তে” স্তুল শরীর দেব্দত দিবাভাগে ভোজন করেন ন1। 

ইত্যাদিস্থলে পীনত্বের বা স্তোৌল্যের ভোজন ব্যাপ্যতা জ্ঞান হইতে ভোজনের 
অনুমিতি হইলে অর্থাং যেখানে যেখানে পীনত] পরিলক্ষিত হয়, সেইখানে 

সেইখানেই উহা! ভোজনজন্য বলিয়৷ অবগত হওয়। ধায় । অতএব সুলতা 
জ্ঞান হইতে “দেবদত্ত ভোজন করেন” ইহা সিদ্ধ হইলে পর দিবাভোজনের 

বাধ হওয়ায় অর্থাং দেবদত্ত যখন দিবাভোজন করেন না, তখন তিনি নিশ্চয়ই 

রাত্রিভোজী এইভাবে রাত্রিভোজন সিদ্ধ হয় বা উপপন্ন হয়। 

অভাবের প্রত্যক্ষ অনুভব সিদ্ধ বলিয়৷ অনুপলস্ভ - অনুপলন্ধি অর্থাং 

উপলদ্ধি ব৷ প্রত্যক্ষের অভাবও অতিরিক্ত প্রমাণ নহে । কেহ কেহ অভাব 

প্রত্যক্ষের নিমিত অনুপলস্ত অর্থাং উপলব্ধির অভাবকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার 
করেন । যেমন এখানে ঘটের উপলব্ধি ব' প্রত্যক্ষ হইতেছে না, সৃতরাং ঘট নাই 
ইহ] অনুভবসিদ্ধ হইল। 

আরও অনুপলভ্ত যদি অজ্ঞাত হইয়া! অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়, 

তাহা! হইলে এ অভাবজ্ঞান জ্ঞানাকরণক বলিয়] উহার প্রত্যক্ষত্ব সিদ্ধ হয়। 

আর যদি অনুপলস্ত জ্ঞাত হইয়৷ কারণ হয়, তাহা হইলে উপলভ্ভাভাবও অভাব 

পদার্থ বলিয়া এ অভাব প্রত্যক্ষের জন্য অপর অনুপলস্তের অপেক্ষা করিতে 
হইবে। এবং দ্বিতীয় অনুপলস্তও অভাব পদার্থ বলিয়৷ তাহার জ্ঞানের জন্য 
তৃতীয় অনুপলত্তের আবশ্যক । এইভাবে অনবস্থা দোষ হইয়। পড়ে । 

এইরূপ চেষ্টাও অতিরিক্ত প্রমাণ নহে । কারণ সঙ্কেত গ্রাহক শবের 

শ্মারকত্ববশতঃ লিপ্যাদি সমশীলত্বহেতু উহাকে শবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা 
যাইতে পারে অর্থাং যেমন লিপিদর্শনে সাঙ্কেতিক শবাদির স্মরণ হয়, সেইরূপ 

চেষ্টা হইতেও চেষ্টা গ্রাহক শবের স্মরণ হয় বলিয়া! চেষ্টাকে শব প্রমাণের 

অন্তর্গত স্বীকার করিতে হইবে । আর যেখানে চেষ্টা! হইতে ব্যাপ্তি প্রভৃতির 

৪২৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



জ্ঞান হয়, সেখানে অনুমিতি হইবে । সুতরাং উহা! অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়া 

সিদ্ধ বা পরিগণিত হয় না ॥ ১৪৪ ॥ 

ভুজল্তু অনবামীন ক্ষাঙ্ লজ্জা জল্যবী। 
জঘমনজল্য বু ভ্যাব্ সলিভুক অনিবজামূ 01৬ 
নিন বে ভু ঈক্ভ্রা লজ্ব্ালাবন জাহবী । 

ইল্লা নু অনুঘাম ভসাবিীঘামত্ণীর্ঘহি 1 
সখ সমস্ত জগতেরই বা সকল ব্যক্তিরই অভিলযিত বসন্ত । ধর্ম হইতে 

স্বখের উৎপত্তি হয় এবং অধর্থ হইতে দুঃখের উৎপতি হয়। দুঃখ সহদয় 

ব্যক্তিদিগের প্রতিকূল বা অনভিলষিত বস্ত। নির্ঃখত্ব অর্থাং দুঃখাভাব ও 
সুখের ইচ্ছা, সুখ ও দুঃখাভাবেব জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় । ইফ্টসাধনত] জ্ঞান 
থাকিলেই কিন্ত স্বখ ও দৃঃখাভাবের উপায় বিষয়ে ইচ্ছা! উৎপন্ন হয় । 

ভ্তর্জনিজঘঘলি-_ন্তজ তর হলি । ভ্ঞাম্যলখিভছিললিনয: । ঘজ্লগীলি। ঘম্মংঈল 
স্তন ভ্যাম্য-ন্যাঘামান হুত্বর্ধ:। হ্ত্ব লিকঘযলি- অনজ্মীনিলি । অনজ্লন 

হ:জংনন ক্যাহযক্জাতালাত হয: | সনিকুজলিনি 1 বজস্বালাইন অভ ভ্বাপানিষ্ক- 

্লিমথ হত্যখ: ৭৬৬ 

ইল্ভানিকনযলি- নিব ছুলি। হুল্ভাইি তিবিনা-_দতশিঘঘিআী-ভঘাজ- 
লিমযিতীন্ম । দত তু গতর হংভ্াধানহম্ব। ভর ঘতউিজ্ভাঁ সলিঘান্জান কাহ্তালূ। 

অলহ্ত হল: স্তৃতনাখঃ অম্সমনি | অজ সথার্ণ ভলু হলগ্জিলবিচ্ঘবী ভ কলর: সুতা লি 
লজহাতআানু। ছনইস্ভানরীলক্ানিত্ব্যত দ্ভিলীওখঃ | শুদাবষ্ভাঁ সলীচ্ভত্বাঘনলা- 
স্বাল জাহ্তাম্ ॥৭৮€॥ 

সুখ নিরূপণ করিতেছেন- সৃখং তু ইতি গ্রন্থদ্বারা। কাম্য শব্দের অর্থ 

অভিলাষের বিষয় । ধর্ম দ্বারা ইতি। ধর্মত্বরূপে ধর্ম সুখত্বাবচ্ছিল্নের অর্থাং 
সুখমাত্রের প্রতি কারণ। এতাদুশ কার্য্যকারপভাববশতঃই ধর্ম হইতে সুখ উৎপন্ন 
হয়। ইহাই তাংপধ্যার্থ । দুঃখ নিরূপণ করিতেছেন--অধর্ম দ্বারা ইতি। 

অধর্্ত্বরূপে অধর হুঃখত্বাবচ্ছিয়ের-_হৃঃখমাত্রের প্রতি কারণ। এইন্প কার্য্য- 

কারণভাবহেতু অধর্থম হইতে দুঃখের উৎপতি হয়। ইহাই ভাবার্থ । প্রতিকূল 
ইতি। ছৃঃখত্বরূপে হঃখের জ্ঞান হইতেই হঃথখ সকল ব্যক্তির স্বাভাবিক ছেষের 

বিষয় হয় । ইহাই ভাংপর্য্যার্থ ॥ ১৪৫ ॥ 

ইচ্ছা নিরূপণ করিতেছেন- নির্ঃখত্ব ইতি । ইচ্ছা! দুই প্রকার--ফজ- 

গুণনিরপণম্ ৪২৭ 



বিষয়িণী ও উপায়বিষয়িণী । ফল হইল সৃথ ও দুঃখাভাব। তাহার মধ্যে 
ফলজ্ঞান ফলেচ্ছার প্রতি কারণ। অতএব ফলেচ্ছার প্রতি ফলজ্ঞান কারণ 

বলিয়! স্থখ ও দৃঃংখাভাবরূপ হ্বতঃপুরুষার্থ সম্ভব হয়। কারণ সুখ পদার্থ কীদুশ 

তাহা অবগত হওয়ার পর স্ববৃতিত্বরূপে উহ1! আমার- ইষ্ট অর্থাৎ আমার 

উহা হউক্ এরূপ যে ইফসাধনতাজ্ঞান, সেই ইফসাধনতাজ্ঞানের ইচ্ছার বিষয় 

সুখ পদার্থ হইল স্বতঃ পুরুষার্থ ইহাই পুরুষার্থের লক্ষণ। ইতরেচ্ছানধীন- 

ইচ্ছাবিষয়ত্বই পুরুতার্থত্ব ইহাই ফলিতার্থ অর্থাং যাহা অন্য ইচ্ছার অনধীন যে 
ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার বিষয়ই পুরুষার্থ। উপায়েচ্ছাস্থলে উপায়বিষয়ক ইচ্ছা 

ফলেচ্ছাধীন হয় অর্থাং উপায় দ্বার! ফল সাধন হইবে এইজন্য উপায়েচ্ছ। হয়, 

অতএব উপায় পুরুষার্থ নহে। (3 770617 15616 &) 016০ 01 0095 

06916) উপায়েচ্ছার প্রতি ই্টসাধনতাজ্ঞান কারণ ॥ ১৪৬ 

নিকিমা স্কবিজাভ্সব-সন্কাইল্ল্া ল্ল যা মনবৃ। 
অত্র: ক্ললিআাভ্বঘ-জাঘলতলমবিমনিত্ 15৩ 
নকননুত্তিনুতবললি: ভ্বাত্ সলিনল্নিক্কা | 
বনইনুলবুন্ ভু ইন ক্ত্যলিল্দবী ॥4৫। 
ত্রিছবাছলবাুতিমনিন্ দু অভ্য ক্ষাংতান্। 
সম্থলিশ্ব লিম্ৃলিম্র ঘা জীনলকাংগাম্ 0 

কৃতিসাধ্যত্ব প্রকার যে ইচ্ছ। অর্থাং কৃতিসাধ্য যে ক্রিয়। তদ্বিষক্িণী ইচ্ছাকে 

চিকীর্যা বলে । কৃতিসাধ্যতা অর্থাং করিতে পার! যায় এরপ জ্ঞান ও ইফ- 

সাধনতাজ্ঞান সেই চিকীর্যার প্রতি কারণ। অত্যন্ত অনিষ্জনক জ্ঞান 

এঁ চিকীর্যার প্রতিবন্ধক । কাহারও মতে অত্যন্ত অনিষ্টের অজনক জ্ঞান 

চিকীর্যার কারণ। অনিষ্ট সাধনতাজ্ঞান বা অনিষ্জনকতাজ্ঞান দ্বেষের 

কারণ । প্রযত্ত তিন প্রকার--প্রবৃতি, নিরৃতি ও জীবনযোনি বা জীবনকারণ, 

এই কথা তাত্ত্রিকগণ বলেন ॥ ১৪৭-১৪৯ ॥ 

শ্মিন্ীর্ননি । দ্ুলিভাত্যত্রসক্জাহিঙ্জা দ্ুলিঘাত্যনিমবিতীন্ভা ম্বিকীমা। ঘাক্ত 

ক্ষত ঘাঘঘাদীজি অহ্ত্ুললান। নিক্ঠীনা চলি ভ্ুলিভ্বাম্ঘল্লাস্্াল নিজ্ছলাণলনাস্ানত্ব 

জ্ঞাজমূ। অত্ন্তরবিজি। অন্তর দুচজ্যাহী ভ্ুলিত্বা্যলাধ্জানামাতাল্ন দ্থিজীজা |0২৬৩॥ 
ন্ততহিলি । বন্তলহৃষ্টিচ্ভভ্বাঘনরা হল লঙ্গ সলিষল্নন্ষম। অলী মন্তুমিঘ-দৃত্যালল- 
জব ন দ্মিকীনা । অভহ্ত ন: সনিঅল্রন্ত ছত্যল্মী। লরহ্ইন্তসিলি । নভনহ্নিজ্তা- 

৪২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



জনন্্জস্বান ক্রাতনিঅখব: | [কবন্িদতী হছলি। ভ্কুলিভাহম্মলাস্ানাহিললী অজনরহ্- 

নিচ্ভঘাললাঙ্বানযুন্যত্য অন্তঅহলিজ্ভনক্দলগ্বান নিলাথি শ্িক্ষীনাঘা নিজ্ঞাামান 

ক্তন্বিন্দন হত্মভনহঘী হৃহল: ] ॥৭৬৩। ত্র নিফঘঅলি-_নিচকোমননলি | হহ্ী- 
সালিম জপ সলি অতহতিচ্ততাখনলাহ্বান জ্যাহঅলিয্বখ: । অভঅবিচ্ভতাঘনলা- 

হ্ালস্ব সবিবল্নকম, বন লাল্নহীঘন্ধ হ্ংব্সনকী দাক্যাকী ন তন: | সমল নিকণযলি-_ 
সন্থতিবিলি। সন্তলি-লিগ্থুজিঞী্লঘীলিনহাব্ সমল ভিনিন হত্রখ: ॥৭৬৩।। 

চিকীর্ষ। নিরূপণ করিতেছেন-_চিকীর্ষ! ইত্যাদি গ্রন্থ বারা! । “পাক আমার 

কৃতি-_-যতৃ বা চেষ্টা সাধ্য হউক” ইত্যাকারিক। কৃতিসাধ্যত্ব প্রকারিক1 | কৃতি- 

সাধ্য বিষ্িণী ইচ্ছার নাম চিকীর্ষা। যেহেতু কৃতি-_যত ব| চেষ্টা দ্বার] পাক 
সম্পন্ন করিতেছি এরূপ অনুভব হয়। অর্থাং “পাক আমার ষত্ বা চেষ্টা সাধ্য 
হউক্* এই ইচ্ছায় পাক বিশেষ্য হইয়াছে এবং কৃতিসাধ্যত্ব প্রকার হইয়াছে। 

জ্ঞান ও বিষয়তার পরস্পর সম্বন্ধ হইল নিরূপ্য-নিরূপক ভাব । জ্ঞানে প্রকার 

ও ইচ্ছায় প্রকার ইত্যাদি স্থলে সপ্তমীর অর্থ নিরূপিতত্ব, কিস্তু অধিকরণত নহে। 

চিকীর্যার প্রতি কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান ও ইষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ। তদ্ধেতু ইতি। 
অতএব অর্থাৎ চিকীর্যার প্রতি কৃতিসাধ্যতার বা চেষ্টাজন্যতার জ্ঞান কারণরূপে 

স্বীকৃত হওয়ায় বৃষ্টি প্রভৃতিতে কৃতিসাধ্যত1 বা চেষ্টাজন্যতা জ্ঞানের অভাব 

থাকায় চিকীর্য হয় না। বলবদ্দ্বিউ ইতি । অত্যন্ত অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান 

অর্থাং “ইহ। হইতে ভয়ানক অনিষ্ট হইতে পারে” ইত্যাকারক বলবান্ অনিষ্ট- 

জনকজ্ঞান চিকীর্যার প্রতিবন্ধক । এই নিমিত্ত মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজনে 
অত্যন্ত অনিষ্টঞজজনক রোগ, স্বৃত্যু প্রভৃতি হইতে পারে বলিয়া উহাতে চিকীর্যা 
হয় না। কেহ কেহ বলেন--বলবান্ ছ্েষ চিকীর্যার প্রতিবন্ধক, অত্যন্ত 

অনিষ্টের জনক জ্ঞান চিকীর্যার প্রতিবন্ধক নহে। তদহেতুত্ব ইতি। অত্যন্ত 
অনিষ্টের অজনকতা৷ জ্ঞান চিকীর্যার কারণ। [কাহারও মতে ইতি । কৃতি- 

সাধ্যত। জ্ঞানাদিবিশিষ্ট বা চেফ্টাজগ্ততা জ্ঞানাদিবিশিষ$ষ ও অত্যন্ত অনিষ্ট 

সাধনভাভ্ঞানশৃন্ত ব্যক্তির অত্যন্ত অনিষ্ঠ জনকত্বজ্ভান ব্যতীতও চিকীর্যাতে 

বিলম্ব না হওয়ায় “কাহারও” এই মতে অস্থরস প্রদণিত হইয়াছে । যদি বলবান্ 
অনিষ্টের অজনকল্ঞান চিকীর্যার কারণ হইত, তাহা হইলে উক্তস্থলে চিকীর্ষা 
হইত না, যেহেতু তাদৃশ জ্ঞান সেখানে নাই। 

দ্েষ নিরূপণ করিতেছেন--ছ্িষউসাধনতা! ইতি । দুঃখের উপায় বা 

প্রযোজকবিষয়ক দ্বেষের প্রতি 'বলবদ্দ্বিষসাধনতাজ্ঞান কারণ। বলবান্ 

গুপনিরূপণম্ ৪২৯ 



ইঞ্টসাধনতার জ্ঞান ছেষের প্রতি প্রতিবন্ধক । অতএব নাস্তরীয়ক অর্থাং 
মধ্যবর্তী দুঃখের কারশীতৃত পাকাদিতে দ্বেষ অর্থাং অপ্রবৃতি পরিলক্ষিত হয় 
না। অর্থা অন্ন-পাকাদিক্রিয়া বহি নিকটে অবস্থানাদিবশতঃ র্রেশাদির 

জনক, অতএব উক্ত পাকাপিক্রিয়া দেষের বিষয় হইলেও উক্ত পাকক্তরিয়াজন্য 

ভাবি অল্লাদি ভোজনরূপ বলবান্ ই্টবন্ত বলিয়! নান্তরীয়ক অর্থাং পাক- 

ক্রিয়ার মধ্যস্থিতকালে বর্তমান ক্লেশাদি দুঃখরূপে অনুভূত বা গণ্য না হওয়ায় 

সাধারণ ব্যক্তি পাকক্রিয়াতে প্রবৃতত হন। প্রষড় নিরূপণ করিতেছেন-_ 

প্রবৃত্তি ইতি। প্রবৃতি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি বা জীবনকারণ যতু-(5162] 

6101) (যে যত্তদ্ধার! শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়! সম্পাদিত হয় তাহাকে জীবনযোনি 

বলে ) ভেদে প্রযত্ত তিন প্রকার ॥ ১৪৭-১৪৯ ॥ 

হ্ন সঘলঙ্গনিভর্থ লাল্লিনী: নহিহহিলম্। 
িককীমবানিবিভাচছ-ভাঘলত্বনবিববঘা ॥$৭০1 
ওনাহালভয ল্াভ্সহী সন্ুলী অলন্ধ মন । 
লিনুলিজ্ু বনু ভু নানু ভ্রিষ্লাললবা নিন: 1৭২ 
ঘলী আীনলনীলিভনু জ্বহাবীল্দিী মনন্। 
হাতীই সালাবাস্্াই দ্যা অব্সন্ধীলিনমূ ॥£৭২1 

প্রবৃতি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি যত্রভেদে প্রযত্ত তিন প্রকার । এই কথা 

তান্ত্রিকগণ বলিয়া থাকেন। চিকীর্ষা, কৃতিসাধ্যত1 জ্ঞান অর্থাং ইহা আমার 

চেষ্টা বা যত সাধ্য এরূপ জ্ঞান, ইহ্টসাধনতা অর্থাং ইহা দ্বারা আমার 

অভিলষিত বস্ত সাধন হইতে পারে এরূপ জ্ঞানও উপাদানকারণের-_সমবায়ি- 

কারণের প্রত্যক্ষ ইহার! প্রবৃতির প্রতি জনক । নিবৃত্তির প্রতি দ্বেষ ও ছিষ্ট- 

সাধনতাজ্ঞান কারণ। জীবনযোনি যত সর্বদ] অতীক্ত্িয় অর্থাৎ বাহেজ্িয়- 

সমৃহের প্রত্যক্ষ ফোগ্য বস্ত নহে এবং উহ! শরীরে স্থাস প্রশ্থাসরূপ প্রাণসঞ্চারের 
কারণ বলিয়। কীতিত। 77101075165], 00175 607. 09 9856810 116 
[1010081% 16501191602. 

যদি করিবার ইচ্ছা থাকে এবং “ইহা করিতে পারা যায় ও ইহ! করিলে 

অভিলযিত বস্ত লাভ হইবে" এরূপ জ্ঞান থাকে, তাহ! হইলে সাধারণ ব্যক্তি 

কার্য্য প্রবৃত হয়, অন্যথ। প্রৃত হয় না এইজন্য চিকীর্যাদি পদার্থসমূহ প্রবৃতির 
প্রতি কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে বিষয়ে দ্েষ থাকে, এবং “এই 

৪৩০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলসী 



পদার্থট অনিষ্টের জনক” এরূপ জ্ঞান থাকে, সেই বিষয় বা পদার্থ হষ্টতে সাধারণ 

ব্যক্তি নিবৃত্ব হয় । এইজন্য নিবৃত্তির প্রতি ছ্েষ ও দ্বিষসাধনতাজ্ঞান কারণ বলিল্পা 

স্বীকৃত হইয়াছে । শরীরের স্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণসঞ্চারের কারণ বলিয়। তৃতীয় 

যত্ত জীবনের যোনি অর্থাং কারণ এই কথ] বল! হইয়াছে ॥ ১৫০-১৫২॥ 
শ্থিষ্ধীম্মনি। দন্তুমিনর্নৃত্ধালনংীজলাহী অভনহপিচ্ান্ুষল্ঘিজিন ছিক্ষীনাধাত্রাল্ল 

সন্বলিহিলিশান: ৷ দ্ুনি-আাখ্যতাম্মালাহিজহ্ অভনহনিচভ্ানন্তুল্নিতহ়্ানলঘি ভললল্সা- 
হ্যভ্বলিইন্ডাঞ্যামূ সম্ব্ী কাহজলিন্সঘি শ্রহুল্নি। জ্কাহ্যলাস্বাল সঙক্ষমিলিযুহ: | 

খানি গ্বানঙ্স [ ্বানিল ] সন্ধলী জনলীঘামা হ্থিক্ীর্নানিহিক্ লাধহিললধ্নি। ঝান্ছ 

ক্লিাগ্যলাস্বালবাঘা, হইভ্ভাবাঃ হবগকাহ-সন্কাবন্ছী-আগ্ঘতজলিঘলান্ | ছিষ্ষীনা ছি 

ক্কলিভাধ্যং্ সকাহিকছন্তা। লঙ্গ জ্ুলিভ্তা্যত্ত সক্কাহব্জনূসন্কাহ্ক হাল ন্মিকী বাঘা, 

ল্রহ্জাহা স্ব সম্গৃতী ছত্:। (ল্যাঘনর্ল নূমঘলি ) ন ন্তুহচ্যম্বোঘনলাহ্বান লগ হন্ত 
ক্জাংন5ঘি ন্বল্গনঘ্তকানযলানী সন্ত্যাঘীঃ | লন্তু ু ত্ঘাধ্মলআান্বাল সলিঅল্ঘক্ষলিলি 

ল্ল। বহ্ঘানাইহাঘা ভ্ুলিঝাভঘলাহবালঙ্ পদ্ুলান্। ল ম্ব ভ্রঘীহঘি সন্তু, 

বীহ্লান। লব লল্মব5ণি [ত্তক্জ লযাধিকদবগণি ] সগ্ুবিন-অঘৃকাল্লমীজল শ্ব- 

নল্ছন ম্ব সম্ভত্যাননি:, কান্থলাহ্মালহ্ৰ ভংতাহিলি বল্ল । ভ্ঞরঘহ সতর্লাল-ঘুহমঘৰ, 

হনশ্রিহীঘআপলাসলিঘল্দানঅল্ম কাতলা স্বারহ সনর্মজ্ছতালূ। কাক হ্থি নাক্গযাবাহী 

ক্কাললাবনিহীনআলু, অঙ্গ ভথহ সলরীকিঘুহমণত | ললহল্ অ্রভতত্রহুলিচভ্ালভ্ুবন্মি- 

কাম্য-আ্বাঘনলাহবানিন জ্ঞাচ্ঘলাঙ্মালমূ, ললহন্ সনৃরিং। নৃমহন্ব শীজনী ল মনর্জবী, 

নানী" ভ্ভানলাঘা: ঘুহমলিহীম্আত্রামানানু। নিত নব হাত্বাহিক ঘুতমনিহীম্বআাম্, 
বল হাঁন্বাবিষ্কানাঘীলদ্কুলিতবাচঘলাঙ্কানাব্ লগসন্তলি: ৷ নন্তু লহবহাযা ভাঘঈল অভলহ্- 
পিচভানন্তুনরল্তীচ্ভঘা ঘললা-নিনযন্-ন্ডার্থলাগ্বীনংনলল ইত্তনভন্ত, অযনহুনিচতানন্ত- 

মত্ঘিত্তস্ব ইচ্ভীন্নভিলাল্নহীবযকত্ভ্াঘিকত্:ব্াজলক্ত্ত অভলহনর লিন হংব্াজলক্ে 

বলিন্বন্ল। হচ্ঞবোঘনত্র-স্ুলি-আযত্ৰঘাস্ত ঘদজ, জ্ান্ুনহাজঘততরানু। আগঘত-ঘাঘল- 

ব্রতীন্রিবীমিআান। অনি ছি আহ্যত ঘ্িজুতন্ব আনম । লম্বন্ষনহইনন্ছহা 

বিভ্রনভিত্স্ব স্বাঘবী, অংনান্ জ্ঞানিহান্ুনঘ বায ছলি। লত। ভাঘবল অভততহ্- 
নিচ্ভানন্তুষন্থীচ্ভবাঘলতন ঘলি ছ্ুজিভাঙ্ঘলাঙ্কানহ্স লগ ইত্তুলানূ। নল ম্বভ্াগ্যত্ব- 

ঘ্াঘনতঘীন্দিবীঃ, অহা ক্হান্ৰিনু ভাত্যতল-ভাথনকম্বনীহলিহীঘাইচ্ছহা বাঞ্যতত্র-ভাঘল- 

হধীহন্ব স্ানান্। ননীনাহন্তু নঈহ ভ্ুলিবাজ্মমিলি ফান ল সনলাক্ষন্, জলাধার অহ 
ফান্ুদহাবঘত্তাত্) ছিন্ন যাতহাত্য ঘ্র'ভঃ ভজিভ্বাভয অহ্হ্ভে, লাযাত ভবহ্য সমি- 
তল্ত্যাব অঙ্গ দতর্লরী, উনীহ্নচ্ধানহর অত্াণনলা স্লানজলভ্তনদন্তঅমন: ঘাক্ষ: ভুলি 
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ভ্রাঘব্বাহোহত্বামিলি দলিভ্ল্াঘ তাজ গহন হুত্যান্ত: । ভ্ল্ন। হযজ্তভ্যিনক 
ভিচ্গাহি-সন্থলী ধান স্তামান্ হাছিলা ভ্বলমীলাহী ন্ঘ লহনালাল। হহন্ত্য জীত্যম-_ 
হহানীল্নচ্ঘোখলতজাছি স্বর্ন দলনীচ্চমূ। বন বানিঘীবহাতখী মাহা ল সম্ভজি:, 
লহানী' কৃিআাছ্মততাহানাজ্। ঘন নুলহন্ম দীজল ল মনত, লার্নীলিচ্ন্তাঘ্বনত্রা- 
ঘালানু। সমবি বব বীমকৃষিলন্থিশী দিমাহিঅহাতী, রহান্নী' অভবহ্নিচ্ভালনুলিঘংল- 

্বালান্। ল ন্বাব্তিষ্ত্যাবাচঘাবানল-হানুতপঘাহি-দস্থুলী হ্র্থ অভলপিচহানন্তুত্ঘিতত- 

ব্জিনক্ষোন্তহানাহিতি আাভঘমূ। তুকত্ত-হাযাহিনা লহকত্াঘনলার্ী-লিহী- 

ঘানানূ। ্বচ্জন্ী তত ক্কুলিঘ্বাধ্মলাঙ্বানাালাল্ন স্থিক্কীঘাঁ-সন্ূলী, ক্নিল্তু হচ্তবাঘললা- 
হ্বানাহিচ্গালাঙ্গন্ । ছ্ছলিহন্য সলগজিক্ধঘা আম্যা। বীল জীত্রনঘীনিবলঘা্তী সাঘা- 

ঘস্থক্ক-অত্বাই ল সনি: | ছত্স্ব সননক্কআান্তুবীঘাহ লিইত্থীজ্নোম্বলততাহিক্লীশ্রাপ: | 

হস্ব লিগ্বাজিলা যজীন হুত্াককী যগ ঘত ন স.ঘবী, লখাঘি কতা: দত জঞয়েী। লত্ত 
অহ: জথ্যানুঘাধীবল্যাথী ছচ্ভান্তুল্দন: সনি: কখল্। ল ন্বাখবনাহিক লঙ্কাভীকাহি- 
সহমআাঘাসান্ী মা দ্রভলিলি লাচযমূ। খানি জ্ঞামভ্জি লিক্কন্থালাঘতীঃ, 
ক্ডাননামান ন্থাক্কাহজাঘসীহতব । হৃতস্ব অঙ্গ ছতম্.লি ব্নঙ্গাধনাব্নাগ্সলিলিল্ন । 

সহআগান্াহী নিত্যতত-লনিপিক্ক্লপীহিতর অহ্তীগাজী জ্কাম্যক-লিজিক্কতত্রযীহিন 
নিতযত-জ্ঞামতধীংদি আলিবীঘান্। ল ন্ম জ্ঞানলালানওদ্জাআনলি: লিক্কাভবন- 

ঘাঠাহ্ালি্ কাললা-অক্লালভবীন জ্ুতঘনান্। লন্তু নহবীঘিলক্ষান্লাহ্বালাত দনূদিহিলি 

অজমললি, হনচ্ভঘাঘনবলননিষ্বাযঘ লাহহান্ান্যালাহ়ান-অহুম' আমি সনুবহতললমাল। 

যহাঘি ঘল্ভাঘূত্' দতনিলি, লহুঘি ন, কামলামানংদ্কাহআঘউব্নীভ্ঘানু। জ্ঞালনাজ্ককদন 
তপাধনাহিক দন হাগগিঅঙ্গল্যাতানু হ্গুচঘলানূ, অল্যতা সনৃষ্ন্তুঘণট: | বলান্তর- 
ঘলি সভমমাযহ্আাল্স মল্যল্তী । 

যখাহি-_“ছায ঈন্বিতৃঘাহ ব্তুবিবত্ত সম্বহানি। 
অন্তুন্ঘর্তি লা ন্বাল্ী সত্ঘলাঘহ্স নল্যতী ॥”, 

ঘন  “ল্ঘাস্তাঘর বত অলত হাঘিল লনা: । 

নিছুলদানাভবী ঘাল্তি লঙ্কাতীক্ষনলান্বযমূ ॥ 
হনমূ__ “হযাবহতহ: সাত" দিনুষ্য: সীলিদালন্নু ॥% 
হলি সীতঘাংলকলন ছল্তনবন্ত । ন ম ছিনৃদীলিঃ কখন আঘিষ্কজেলাহিতি 

বাক্ছমমূ। আযামাজাহাজিত ভইহযততন্রচনল্ীঘ ফভজলকংরত দিব নাত । জন 
হতীকদ্-_হাজহহালদজদত্তালকতী বীরত্ব হলি। দিভূতআাঁ গ্ুকতর তত ভজন 
হরযাবিদি্ত, থাছল্লিত্য-নলিকিক্ষান্তুচালং ভালাল্মত: হ্বাজনক্ষতানু। ঘচ্ভাদৃ্যখি 

৪৩২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



সন্বভিহন্ব ল ভমনলি, লহি লন শ্তজন্ংহামালনূ জ্বল: ঘুভনাখ:, ল লা লনৃাঘলমূ। 

সংঘআানান্ত্ন্ঘতী ক্ষ সন্ভলিহিলি ঈন। হতখ-_যখা ছি নি কৃত সত্যশ্রাযালাতর- 

বিম্লি লবপান লক্নাল: । ঘৃত্র সংঘনাযানালহ। অভ্র হু:ব্সাহালাশবতত লহ্ানী 

লহুনাত হলি মীবাহীনা ঘাংঘক্াহ্তালাঘা ভ্:ভ্রসাবানার্্ সনি ভ্তনন্্লানূ। ঘন 

সাযহিনহসাণি তৃ:ব্রসাবমাশহ্ত্বরলদিলি। লন্তুল কতক অহাখহিতেল লিঘ্মধা কথ 

ললখল্নিষ:) হুচ্ভাঘ্লবনাধাতহ ভ্কতিআাযংতানাশ্রত্র নব নীঘহিন্তুনহানঅংনাবিলি 
লন। লগ লাঘাহিচ্ভঘাঘনকত্র ভ্কুলিভাধ্মতনত্ব নল শিথ্ঘর্থ: ক্ষিল্তু অকতনহ্লিচ্তা- 

নত্ুনন্ঘিলদাগ লহ্মানহন্ন ললা আনব । আশ্রতা অক্তন্বকলিচ্ানন্ুনল্ছিংল লি হাচচ্ত- 

ভাঘলতন অলি ছ্ুলিভাজ্মতর্শ নি্ঘশ্ব:, লহ্লালহন্ন লঙগা শ্ীত্ঘমলানী নিহাচত্তাানী 

লিহীহননলি নিহীনতাান নরিসাঘলি। লন্তু হঈননাতিন্ববন্ অজবীংআাহী ভ্কখ অকবহ- 
নিচভ্ঞালন্তুলন্িঅদগ্ী:, হতলঙ মহআান্ুুকভ্যানাহহ্য হিভানন লহ্কতাঘলতলানু। ল 

নব নরনাগ্ধ নিঘঘ হুনি ন্ান্যমূ। অশিন্নাই দাযহিন্বলীঘইহাল। নল ন্ব লহঘান্ু- 

হুভ্যাণাহমান যহি ভ্িবা, লা ব্জকুবাক্ডাহ্হ্য ভুক্ত হন্ন হিজাকককআানভিনাভজলাজ- 

নঞ্াতাঅল্য লহতী আঙদতননানভিহন্লি নাল | লহআইহ্যন্কতঅযানি নিহীনঘাতআানৃ। 

অ-্যীহুহ্ণক্ক-হিমনা হান্-হবল্ান্কাকন তু আান্বলিক সাযহিন্নঘীমিলিলজ । হ্বীললাহআয 

অত্চ্ঞাল্াকবঈল নিহীম্বালু। অলঘত্ ন্ঞাহীলংআান্বখ ভ্ধুলহাগুলাইহদি ল ভ্থিআাক্তমূ। 

নন্ব ঝাঙান্নহতহহল হি ছা, হঈলভন্তু ন লখা, ক্ষিল্ত্ লঅল্যাদূত্মমিলি ভ্রাচ্যমূ। 

ত্রতৃবা।ঘাবীন লান্গাণী লঘঘান্ণহ্ণহ্যা সবি ছ্িভাতআানাঘঈ: । জঁছিনু তত হঈলভত ভিত 

দত নন্তু নংআাম্ | বিন হবীনঅল্ম ব্বত্ববাঘালাহিঘনা হিবা অনিন্বাহনহাখব্নভয ন্ 

নাঘসলক্কতন্ । অল: হবলভ্য বঅংানূ নানাজলক্কতলওদি অন্সিদঘান সলিভন্ঘায জল্লী 

ন সনর্ল্ হুতযান্্:। আন্বাম্যাভন্তর আমামিসাঘী লিত্ঘঘ: । দাক্ক ভ্তুঃঘা হুজাহী 

আস্মাহিভনষ্ভামান্নিঅতকিভিভ.লাসহবভ্ভালান্িতন, ভাঘনানু। হ্তস্ব হলাক্তাদী 

যঅবতাহী যাবা: হব্যন্ডালক্ুলিঘাধ্যলঘা আঘীচ ছুত্যশ্র: | ললহম্াতীচ্তবননিচ্ত- 
ভ্রাঘনকন্বাহিচ্চমন্তুন্ায় সনর্পবী। জ্ভজলহাতান্বী লহ্ঘানাসস সনর্বি। ঘন নই 
দীহমঈযতন্ব নাঙ্তুউলি, বী সলি “লিঘিইজ বালতবার্জ ছল স.ফিদ্তনায্য্ি ্থীবী নালমূ।” ল 
ঘব ক্রসংনততা লাক, চ্ছঘক্ষগাবাহিজিহযঘয্যল্ল ক্ষন ভলহআহখী সলীবলানবলালু। 

অল্যশা জন্ুনীনানচ জন্'কআাঘল্টী: | ললঈঅ কণ"জ্দহগামত্মীনি শী, লনডদি 

“ভল্হাজি অহ্িং লহলাহি”া হিচ্কন্'ভদহআনভতীন । ঘৃত “গলিলক্রল্লত শ্বমা 
গ্.লিহলঘা লিীঘল” হতণি লচ্ভত্ঘমূ | “ভবজ্দুইন অবতানু, বনী বাঁলজ্তঘা ঘুহা। 

হাল্রাহ্ঙগলিনয্মঞ্জা: ভীত ল ক্কাকা:” ॥ ছলি তু লহুভয ভ্তুলিনালমূ। ননম্ব 
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নীভণবত্ন আনাহিবকলতা্পালাণ্য হযাছিলি শ্রাঘল্। নিহজল্বস্ীন লিউীম্বতান। 

অজত্র ঘুকমাল্লহভ্য সদাব্তিচ্দলাক্স ক্ষঘিভাইহণি ভক্ত অহ্ভ্য | কিত্ব অতলা- 
ঈতানিঅজ্মভ্য অধ্ঘলাআতনান জলহাঁ লন্ব্ত্দভ্য নহৃভআালিজল্রলিলি ঘহীঘ: ॥২এ০। 

ওনাহানভ্বলি । ভ্ঘাহালভঘ অদশাধিক্ঠাহআজ্াধ্যহা' দত্হা' গনুজী ক্কাআলিলি । 

লিুলিহিলি - ল্লিচত্তবাঘললাধ্বাল্য লিন্ৃর্নি মলিজঅলক্ফঅেলক্নমঘ-তযলিইক্কাষ্তালবঘাবিন- 

দিলিমান: ॥২এ২॥ যংল হুলি। আীন্রনযীলিযলী ঘানআীত্রননন্তুন্ীবী, অ ন্থান্ীল্িযঃ। 

লগ সলাজলান্ব-_হাহীহ হুলি। সাতাঝত্বাহী হি অঙিল্ধন্্াাহি: সঘলভাচ্চন: | হুংখস্ব 

সাঘাত্বাহভ্যে ঝতত্রভ্য সঘললা"সকশ্রান্তুদালান্ সব্হ্বদঘলবাশান্সানীহ্জিযযলবিতিঃ | 

অ নন জীনননমীনিঘল. ॥২এ২।॥ 

চিকীর্ষা ইতি। মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্নভোজনাদিতে অত্যন্ত অনিষ্ট 

কারণতা আছে বলির চিকীর্ষার অভাবহেতু প্রবৃতি হয় ন।। ইহ।ই ভাবার্থ। 

কৃতিসাধ্যতা জ্ঞানাদির মত বলবান্ অনিষ$ট রোগ, মৃত্যু প্রভৃতির অজনকত্বজ্ঞানও 

স্বতন্ত্র অন্বয় এবং ব/তিরেকব্যাপ্তি দ্বার প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয়। স্বতন্ত্র অন্বয় 

ব্যতিরেক পদার্থ এইরূপ-_-তৎসত্বে তংসত্বা, তদসত্বে তদসত্ব! অর্থাৎ বলবদনিষ্ট- 

জনকত্বজ্ঞান থাকিলে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় আর উক্ত জ্ঞান না৷ থাকিলে প্রবৃত্তি 

উৎপন্ন হয় না। এই কথা কেহ কেহ বলেন। গুরু প্রভাকরদিগের মতে-__ 

কার্যতাজ্ঞান অর্থাংকৃতিসাধ্যতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির কারণ । তাহ] এইরূপ--প্রবৃত্তি 

উংপাদনে কাধ্যতাজ্ঞানের চিকীর্ষ1 ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ অপেক্ষিত নাই 

অর্থাং কৃতিসাধাতাজ্ঞান ব1 কার্য) তাজ্ঞান চিকীর্যাকে অপেক্ষা! করিয়৷ বা দ্বার 

করিয়। প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয় । সেই চিকীর্ষ কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন 

হয়, যেহেতু ইচ্ছ। স্বপ্রকার--প্রকারকজ্ঞানসাধ্য ( জন্য ) এইরূপ নিয়ম আছে। 

স্বপদের দ্বার! ইচ্ছ! গৃহীত হয়, ইচ্ছার প্রকার কৃতিসাধ্যত্ব, ততপ্রকারক অর্থাৎ 
কৃতিসাধ্যতাপ্রকারকজ্ঞান চিকীর্যাতে আছে । কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারক ইচ্ছার নাম 

চিকীর্ষা। সেই ইচ্ছাংশে কৃতিসাধ্যত্ব প্রকার আছে। অতএব ততপ্রকারক 

অর্থাৎ কৃতিসাধ্যত্ব-প্রকারক জ্ঞান যে ইচ্ছ! বা! চিকীর্ষা সেই চিকীর্যার প্রতি 

কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান সাক্ষাদ্ সন্বদ্ধে ও উক্ত জ্ঞান চিকীর্ষাদ্বার! (পরম্পর। সম্বন্ধে ) 

প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয়। নৈয়ায়িকেরা! বলেন-_-ইফটসাধনতাজ্ঞান প্রবৃতির 

প্রতি কারণ। এই নৈয়ায়িক মত খণ্ডন করিতেছেন-_ননু ইত্যাদিগ্রস্থ দ্বার] । 

কিন্ত ইইসাধনতার জ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ নহে। প্রবৃতির প্রতি ইহ্ট- 
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সাধনতার জ্ঞান কারণরূপে স্বীকৃত হইলে কৃতির বা চেষ্টার অসাধ্য চক্দ্রমগুলের 

আহরণাদিতে প্রবৃত্তির আপত্তি হয় । যদি বল কৃতির অসাধ্যতা জ্ঞান প্রবৃত্তির 

প্রতিবন্ধক। একথা বলিতে পার না। যেহেতু কৃতির অসাধ্যতাজ্ঞান 

প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধকরূপে স্বীক্কৃত হইলে প্রতিবন্ধকাভাব অর্থাং কৃতিসাধ্যতা 

জ্ঞানাভাবের প্রবৃত্তির প্রতি কারণত্বাপত্তি। কিন্তু তদপেক্ষ। কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের 

কারণত্ব স্বীকারে লাঘব হয় বলিয়] কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ 

বলিয়। স্বীকৃত হয়। যদি বল তাদৃশ প্রতিবন্ধকাভাব ও কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান 

এই উভয়ই কারণ হউকৃ। এরূপ কথাও বল যায় না। যেহেতু গৌরব দোষ 

হয়। 
নৈয়ায়িকের আশঙ্কা_ষদি প্রবৃত্তির প্রতি কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের কারণতা 

স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তোমার মতে মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্নের 

ভোজনে এবং চৈত্যবন্দনে অর্থাং পথের পার্থস্থিত বৃক্ষপূজনে প্রবৃত্তির আপতি 

হয়। যেহেতু সেখানে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান আছে। এরূপ আশঙ্কা করিতে 

পার। যায় না। কারণ প্রবৃতির প্রতি কেবল কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান কারণ 

নহে, কিন্তু স্ববিশেষণবত্তা প্রতিসন্ধানজন্য কার্ষ;তা জ্ঞানই প্রবর্তক। অর্থাং 

এখানে স্বপদের ছার প্রবর্তমান পুরুষ গৃহীত হইবে, কাম্যকর্ম পাক 

যাগাদিতে পুরুষ বিষয়ে কামনা করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হন। অতএব 
কামনা পুরুষের বিশেষণ, প্রতিসন্ধান শব্দের অর্থ-_জ্ঞান প্রবর্তমান পুরুষের 
বিশেষণীভূত কামনা জ্ঞানজন্য যে কাধ্যতা জ্ঞান তাহাই প্রবর্তক। পুরুষের 
বিষয় স্বর্গারদি ফল, তাহার সাধন পাঁকযাগাদি, অতএব সেই বিশেষণবত্ব অর্থাৎ 

ক।মনা স্ববিষয়সাধনত্বসন্বদ্ধে পাক যাগাদিতে থাকে, এ বিশেষণবত্তৃজ্ঞানজন্থ 

যে কাধ্যতাজ্ঞান তাহাই কার্ষ্যের প্রবর্তক। “পাক যাগাদি আমার কৃতিসাধ্য” 

যেহেতু “উহা আমার কৃতি বা চেষ্টা ব্যতীত হয় না ও আমার ইফ্টসাধন” 

এরূপ অনুমান কর! হয় । এই অনুমানে কৃতিসাধ্যের জ্ঞান, হেতুর ঘটকীভূত 
স্ববিশেষণবন্ব অর্থাৎ ইফ্টসাধনতাজ্ঞানজন্য হইয়াছে। অতএব এখানে 

স্ববিশেষণবত্বাজ্ঞানজন্যকার্য্যতান্ঞান থাকায় প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। মধু 

ও বিষ মিশ্রিত অন্মভোজনস্থলে তাদ্বশ অন্নভোজন পুরুষের ইষ্ট নহে বলিয়া 
তদ্বিষয়ক কামন! পুরুষের বিশেষণ হয় না। অতএব স্ববিশেষণবত্বাজ্ঞানজন্- 

কার্য্যতাজ্ঞান ন৷ থাকায় প্রবৃতির উদয় হয় না । এখন আশঙ্কার বিষয় এই যে 

মধু-অংশে এবং অন্নাংশে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান আছে, অতএব প্রবৃত্তির উৎপতি 
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হইতে পারে। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_স্ববিশেষপবত্বা-প্রতিসন্ধনাংশে 
বলবদনিষ্টাননৃবস্ধিত্ববিষয় কত্ববিশেষণরূপে সন্নিবিষ$ করিতে হইবে । 

গুরুমতে কাম্য ও নিত্য এই উভয়বিধ কন্মস্থলে প্রবৃত্তির প্রতি বলবদ- 

নিষ্টাননৃবন্বীষসাধনত1 ও নিত্য কর্খস্থলে শৌচাদি এই উভয়ের অন্তর যে 
লিঙ্গ, তাহার প্রতিসন্ধান - জ্ঞানজন্কার্য্যতাজ্ঞান প্রবর্তক, এইরূপ কার্ধ্য- 

কারণভাব বলিতে হইবে । অতএব উহা! অপেক্ষা বলবদনিষ্টাননুবন্ধীহ্ট- 

সাধনত্ব-সমানাধিকরণকৃতিসাধত্বজ্ঞানের নৈয়ায়িক কথিত কাঁরণতাঁর লাঘব 

আছে। পূর্বেবাক্ত সবিশেষণবত্বা-জ্ঞান-জন্য-কা্য্যতাজ্ঞানেরই প্রবর্তকত্ব শ্বীকার 

করা যায় । যেহেতু কাম্য পাকযাগাদিস্থলে কামন! “স্ব” এর অর্থাৎ প্রবর্তমান 

পুরুষের বিশেষণ অর্থাৎ স্বাভিলষিত ধর্ম--“কাম্য-ষাগাদিস্থলে কামনাবং 
পুরুষ-কর্তব্যোযাগঃ” এরূপ অর্থ বোধিত হয় বলিয়া কামনা হইল পুরুষের 

বিশেষণ । তাহার পর বলব।ন্ অনিষ্টের অজনক কাম্যের সাধনতাজ্ঞান হইতে 
কার্যতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। তৃপ্ত ব্যাক্তি 

ভোজনে প্রবৃত্ত হয় না। কারণ সেখানে পুরুষ তৃপ্তিকাম নহে বলিয়৷ কামনা 

পুরুষের বিশেষণ হয় নাই । এবং “ভোজন আমার কৃতিসাধ্য, যেহেতু উহা 

আমার কৃতি ব! চেষ্টা ব্যতীত হ্য় না” এবং “উহা! আমার ইঙ্টসাধন* এবূপ 
অনুমান হয় না। 

নিত্যকর্খস্থলে শৌচাদি পুরুষের বিশেষণ-_“নিত্যসন্ধ্যার্চনাদি আমার 
কৃতিসাধ্য, যেহেতু আমি ব্রাক্দণ ও আমার তং তংকালীন শান্ত্রবিহিত শৌচ 

আছে" এরূপ অনুমান হয় । এই নিমিত্ত শোচাদিজ্ঞানজন্য কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান 
হইতে সেখানে নিত্যকশ্মে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। আশঙ্কা।--“যদি বল বলবান্ 

অনিষ্টের অঙ্গনক ইঞ্টপাধনতাজ্ঞানজন্য কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানাপেক্ষ। লাঘববশতঃ 

বলবান্ অনিষ্টের অজনক ইফ্টসাধনতাবিষয়ক কাধ্যতাজ্ঞানের প্রবৃত্তির প্রতি 

কারণত্বাপত্তি, নিয়মাদিঘটিত জন্যত্বাপেক্ষা! বিষয়ত্বের লাঘব আছে। নান্তরীয়ক 

শবের অর্থ__মধ্যবর্তী, কোন ইফ্টবস্ত সাধন করিতে হইলে সেই সাধনকালীন 
ফল লাভের পূর্ববর্তী ছুঃখসমূহ ইঞ্টোপতিসাধ্য নাস্তরীয়ক দুঃখ বলিয়] কথিত 

হয় যেমন পাকাদিস্থলে অশ্মি প্রস্বলন ও কাষ্ঠাদির আহরণ, ঘট্টন, অবতরণাদি 
জন্য দুঃখসমূহ । বলবান্ অনিষ্টের অননুবদ্ধিত্ব শব্দের অর্থ-_ইফ্টোংপত্তির 
নান্তরীয়ক দৃঃখ অপেক্ষা! অধিক দুঃখের অজনকত্ব, অথবা! বলবদ্ দ্বেষবিষয়ক 

খের অজনকত্ব |” এবূপ নৈয়ারিকের আশঙ্কার গ্রভাকরের উত্তর--এরূপ 
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বল। যায় না। যেহেতু ইউপাধনতার ও কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান এককালে উৎপর 

হয় না। কারণ এ উভয়জ্ঞানের পরম্পরবিরোধ আছে, যেহেতু অসিদ্ধ বস্তুই 
সাধ্য হয় এবং প্রসিদ্ধ বস্তু সাধন হয়। যেহেতু এক ব্যক্তির একটি পদার্থের 
এককালে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে পারে না। সেইহেতু কালভেদে 
উভয়ের জ্বান হয়। অর্থাং আশঙ্কিত নৈয়ায়িক মতকে প্রভাকার খণ্ডন 

করিতেছেন-_-“ইফ্টসাধনত্বও কৃতিসাধ্যত্বের যৃগপদ্ জ্কবান অশক্য” ইত্যাদি 

গ্রন্থ দ্বারা । অসিদ্ধ-_যেমন পচ্যমান অন্নাদির সাধ্যত্ব অর্থাং কৃতিসাধ্যত্ব, 

আর সিদ্ধ-_যেমন পক্ক অন্নাদির সাধনতু অর্থাৎ ইষ্ট সাধনত্ব আছে। একই 

অন্নাদির যুগপৎ সিদ্ধত্ব ও অসিদ্ধত্ব জ্ঞান হয় না। এখন নৈয়ায়িক স্বাভিপ্রায় 
প্রকাশ করিতেছেন-__“মৈবং” এরূপ বলিতে পার না। কারণ লাঘববশতঃ 

বলবান্ অনিষ্টের অজনক যে ইফ, সেই ইফ্টসাধনতাবিশিষ্ট কৃতি-সাধ্যত! 
জ্ঞানের প্রবৃত্তির প্রতি কারণতা স্বীকার কর। যায়। এখানে সাধাত্ব ও 

সাধনত্ের পরস্পর বিরোধ নাই । কারণ ভিন্ন ভিন্ন কালীন সাধ্যত্ব ও 

সাধনত্বের বিরোধ না থাকায় এক সময়ে সাধ্যত্ব ও সাধনত্বের জ্ঞান উৎপন্ন 

হইতে পারে। কিন্তু প্রভাকর মতাবলম্বী নবোর! বলেন--“আমার ইহা! 

কৃতিসাধ্য” এরূপ জ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ বা প্রবর্তক নহে, যেহেতু অনাগত 

অর্থাৎ ভবিষ্ং পাকাদি বিষয়ে কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান সম্ভব হয় না। অর্থাং 

তাদ্বশস্থলে সামান্যলক্ষণ। অস্বীকারবশতঃ পাকত্বহেতুর চরম পাকে ব্যভিচার- 

হেতু ভবিষ্যং পাকের অনুমান দ্বার! অসম্ভব হয় বলিয়! তদ্বিশেস্যক কৃতিসাধ্যতা 

প্রকারকজ্ঞানোৎতপত্তিও সম্ভব হয় ন1। কিন্তু যে পুরুষের যেরূপ কৃতিসাধ্য 

পরিদৃষ্ট হয়, নিজেরও সেইরূপ সামগ্রীমত্ব নিশ্চয় করিয়। সেই বিষয়ে সেই 
পুরুষ প্রবৃত্ত হয়। এরূপ জ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলিয়া অন্নকাম, 

অন্নসাধনতাভ্ঞানবিশিষ্ট ও অন্ননির্বাহক উপকরণবিশিষ্ট এরূপ নিশ্যয়াত্মক 

জ্ঞান করিয়। পুরুষ পাকে প্রবৃত হয় এই কথা বলেন। গ্রন্থকার স্বাভিমত 

প্রকাশ করিতেছেন--“তন্ন” তাহ সঙ্গত নহে । কারণ স্বচিত্তিত-গ্রস্থরচনাদি 

প্রবৃত্তি বা যৌবনকালে কামের আতিশয্যবশতঃ সম্ভোগ প্রবৃত্তিতে যাদৃশ 

ব্যক্তির সেরূপ কৃতিসাধ্য পরিলক্ষিত হৃইয়াছে, আমাতেও সেইরূপ সামগ্রীমত্ত্ব 

আছে এরপ নিশ্চয়াত্মক-_উদ্বোধক জ্ঞানের অভাব আছে । অর্থাং যেখানে 

নিজে কোন গ্রস্থাদি রচন! করা যায়, সেইখানে সেই গ্রন্থ সেই রচয়িতার পূর্বের 

আর কোন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হয় নাই, এরূপ সমভ্ভোগাদিস্থলেও তৃল্যযুক্তি 
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দ্বার] দৃষ্ট পূর্ববত্ব না থাকায় প্ররৃতির অনুপপতি হয় । এখানে এরূপ বুঝিতে 

হইবে__ইদনীস্তন ইফ্টসাধনতাদি জ্ঞান চিকীর্ষ! দ্বার! প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বা 

প্রবর্তক হয়। এইজন্য ভাবি যৌবরাজ্য লাভে বালকের প্রবৃত্তি হয় না। 

কারণ “যৌবরাজ্য লাভ আমার কৃতিসাধ্য” এরূপ কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান বালকের 

তংকালে না থাকায় উহাতে বালকের প্রবৃত্তির উদয় হয় না। এইরূপ তৃপ্ত 

ব্যক্তির ভোজনে প্রবৃত্তি হয় না। যেহেতু সে সময়ে “ভোজন আমার ইষ্ট 

সাধন” এতাদ্বশ ইফ্টসাধনতাজ্ঞান বালকের নাই । ক্রোধ দ্বারা দৃষিতচিত্ত- 
ধ্যক্তির বিষাদি ভক্ষণে প্রবৃত্তি হয়, কারণ সে ব্যক্তি সে সময়ে ম্বত্যুকে বলবান্ 

অনিষ্টের অজনক বলিয়1 মনে করে । 
যদি বল আন্তিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির অগম্যা স্ত্রীগমন ও শক্ত বধাদির 

প্রবৃতিস্থলে বলবান্ অনিষ্টের অজনক বোধ কেমন করিয়1 উৎপন্ন হয়? যেহেতু 
সেই পুরুষের সেই সেই কর্মের নরক সাধনত্ব জ্ঞান আছে। এরূপ বলিতে 

পার ন। কারণ সে সময়ে উৎকট রোগাদি দ্বারা সে ব্যক্তির নরকসাধনত্ব- 

বোধ তিরোহিত হয়। কিন্তু বৃষ্টি প্রভৃতিতে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের অভাববশতঃ 

চিকির্! ও প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ইসাধনতাজ্ঞান হইতে কেবল বৃষ্টি হউক্ 
এরূপ ইচ্ছামাত্রই উৎপন্ন হয় । কৃতি শব্দের অর্থ-_ প্রবৃত্তি বা চেষ্টা-_স্বেচ্ছাধীন 

কৃতি (01101219০01) তজ্জন্য জীবনযোনি যত্ুসাধ্য প্রাণ, অপান গ্রভ়তি 

পঞ্চবায়ু সঞ্চার বিষয়ে প্রবৃতি হয় না, যেহেতু উহ প্রবৃতিরূপা কৃতি দ্বার] সাধ্য 

নহে। এইরূপ ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের প্রবর্তকত্বানরোধবশতঃ বিধি বাক্যেরও 

ইফ্টসাধনত্বাদিই অর্থ । বিধি বাক্যসকল প্রবর্তক হওয়ায় যে কারণে প্রবৃতি 

হয়, সেই বিধিবাক্যসমূহও সেই সেই কারণের সৃচক বলিয় “বিশ্বাজিং যজ্ঞ করা 

উচিত” প্রভৃতি যে সকল বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি কথিত হয় নাই, সেখানেও স্বর্গ 

ফলরূপে কল্পিত হইবে । যদি বল “অহরহ সন্ধ্যা উপাসন1 কর। উচিত প্রভাতি- 

স্থলে ইষ্টফল উৎপন্ন হয় না অথচ কেমন করিয়। প্রবৃতির উদয় হয়? সন্ধ্যা 
বন্দনাদি নিত্যকর্্ম হইতে কোন পুণ্য উৎপন্ন হয় না। যদি বল অর্থবাদ 
বাক্যগম্য ব্রল্মলোকাদি ব৷ প্রত্যয়াভাবই ফলরূপে কল্সিত হয়। একথা বলিতে 

পার না। যেেতু সন্ধ্যাবন্দনাদি নিতযকর্ব ফলের সাধন বা কারণ হইলে 

উক্ত নিত্যকর্ম্মের কামনাজন্যত্বহেত নিত্যত্হানির আপত্তি হয়। আর যদি 

সন্ধযাবন্দনাদি নিত্যকম্মে কোন ফল কামনা বা ফলেচ্ছা নাই এই কথা বল, 

তাহ! হইলে নিত্যকর্মের অকরণের আপতি হয়। এইবূপে নিত্যকর্মমের 

৪৩৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবন্থী 



নিক্ষলত্বের সিদ্ধি হইলে যে নিত্যবর্শস্থলে ফলশ্রতি আছে, তাহ সেখানে 

অর্থবাদমাত্র অর্থাং ফলশ্রুতির নিরর্থকত্ব শঙ্কায় অর্থবাদরূপে স্ততিমাত্রে 

পর্যবসান। এরূপ কথাও বলা যায় না। কারণ সূর্যযাদিগ্রহণনিমিতক- 

শ্রাদ্ধাদিতে নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্বের মত অর্থাং গ্রহণশ্রাদ্ধ নিত্যকম্্ম অথচ এঁ 

শ্রাদ্ধ গ্রহণ নিমিত্ত উপলক্ষ্যে করিতে হয় বলিয়া! নৈমিত্তিক কর্মাও বল হয়। 
অতএব গ্রহণশ্রাদ্ধে নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব উভয়ই আছে । সেইরূপ ভরণীশ্রাদ্ধে 

কাম্য ও নেমিত্তিকত্বের মত নিত্যত্ব এবং কাম্যত্বেরও অবিরোধ আছে। 

পূর্বেবাক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদিস্থলে কামনার অভাব থাকিলে নিত্যকম্মের অকরণের 

আপত্তি হয় না। যেহেতু ত্রেকালীন স্তব-পাঠাদির মত কামনার অস্তিত্বই 

কল্পিত হয় । কিন্তু বেদ বোধিতকাধ্যতার জ্ঞান হইতে প্রবৃতির উদয় হয় ন1। 

কারণ নিজের ইফ্টসাধনতাজ্ঞান অবগত না হইলে তাদুশ সহত্রসংখ্যক কার্যতা 

জ্ঞান দ্বারাও প্ররতির উদয় হইতে পারে না। পণ্ডাপুর্বব অর্থাং যে অপূর্ব বা 

অতিশয় (09০91191119) দ্বার। উত্তরকালে স্বর্গাদি ফল লাভের সম্ভাবন। নাই, 

সেই অপূর্ববই পঙ্জাপূর্বব বলিয়া! অভিহিত হয় । পণ্ড অর্থাৎ ফলের অসাধক যে 
অপুর্ব তাহাই পণ্ডাপূর্বব বা নিক্ষল অপূর্ব । যদি বল পণ্াপূর্বব বা নিজ্ষল 

অপূর্ববই দেখানে ফল। একথাও বলিতে পার না। কারণ ফলকামন। বা 

ফলেচ্ছ। ন! থাকিলে নিত্যকম্মের অকরণের আপত্তির তুল)তা বা তাদবস্থ' 

আছে। আর ফল কামন! কল্সিত হইলে রাত্রিসত্রন্তায়ে অর্থাৎ যেরূপ 

রাত্রিসত্রবাচ্য কতকগুলি কর্মের কোন ফলশ্রুতি না থাকিলেও প্রতিষ্ঠারূপ 

আর্থবাদিক ফল কল্পিত হয়, সেইরূপ এইস্থলেও অর্থবাদবাক্য কথিত ফল 

নিত্যকর্মের ফল বলিয়। কল্পিত হইবে । অন্যথা অর্থাৎ নিত্যকন্ম নিক্ষল হইলে 

ইষ্টপাধনতাজ্ঞানের অভাববশতঃ প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয়। তজ্্বন্য অর্থাৎ 

আর্থবাদিক ফল কল্পনায় লাঘবহেতু কেহ কেহ প্রত্যবায়ের অনুপপত্তি বা 
প্রাগভাবকেই নিত্যকর্মের ফলস বলিয়৷ থাকেন। এইজন্য কেহ কেহ সঞ্চিত 

পাপের বিনাশকে, কেহ ব। প্রত্যবায়ের প্রাগভাবকে ফল বলেন। এইরূপে 

“ীহার! ব্রত পরায়ণ হইয়া সতত সন্ধ্যার উপাসন! করেন, তাহার] পাপশুন্ত 

হইয়। অনাময় ব্রল্পলোকে গমন করেন” । এখানে অর্থবাদ বাক্য কথিত প্রত্যবায় 

বিনাশপুর্ববক ব্রন্মলোক প্রাপ্তিই গ্রন্থকার ফলরূপে কঞ্গন। করিয়াছেন । 

এইবূপে “পিতৃপুরুষের প্রীতি উৎপাদনের জন্য অহরহ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ কর! 

উচিত” ইত্যাদি অর্থবাদ কখিত প্রীতিরূপ ফল উৎপন্ন হয় । যদি বল পিতৃ- 
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প্রীতি কেমন করিয়া শ্রান্ধের ফল হইতে পারে ? যেহেতু কারণীভুত শ্রাদ্ধাদি 
কর্ম পুত্রাদিবৃত্তি করে আর পিতৃপ্রীতিরূপ ফল ব! কাধ্য পিতৃপুরূষবৃত্তি করে। 
স্বতরাং কাধ্যকারণ বৈয়াধিকরপ্য হয়। অথচ কার্য্যকারণভাবের একাধিকরণ 
বৃতিতা--ইহাই নিয়ম । এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু গল্পাশ্রাঙ্ধাদির মত 

নিত্যশ্রাদ্বস্থলেও উদ্দেশ্যতাসম্বন্ধে ফলজনকত] কল্পিত হয় অর্থাং যাহার উদ্দেস্ট্যে 

্রাদ্ধকর্মন অনুষ্টিত হয়, ফল তন্লিষ্ঠ হয় এরূপ স্বীকার করা হয়। পিতৃপ্রীতি 

শ্রান্ধক্রিয়ার ফল বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় “শান্ত্রদণিত ফল অনুষ্ঠানকর্তাতেই 
গমন করে” এই সামান্তবিধি উক্ত হইয়াছে। পিতৃপুরুষ মুক্ত হইলে নিজের 

শ্রাদ্ধকর্তার স্বর্গাদি ফল লাভ হইবে । কারণ যাবতীয় নিত্য ও নৈমিত্তিক 

কম্মমাত্রেই সাধারণতঃ স্বর্গের জনক। অর্থাং গয়া শ্রান্ধাদিস্থলে পিতৃলোকের 

মৃক্তি ফল উৎপন্ন হইলেও নিত্য-নৈমিত্তিক সকল কার্য্েরই ফল স্বর্গ বলিয়া 

শ্রান্ধকর্তারও ন্বর্গফল হয়। অতএব সেখানেও *শান্ত্রদশখিত ফল অনুষ্ঠাতা 
ব্ক্তিতে গমন করে” এই সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার হয় না। স্বর্গাদি ফলের 

অজনক যে নিক্ষল অপূর্ব, তাহার নিমিত্ত সন্ধ্যা বন্দনাদিতে প্রবৃত্তির উদয় 

হইতে পারে না) অর্থাৎ এ নিম্ষল অপূর্বব প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় 

হয় না। কারণ সেই নিক্ষল অপূর্ব স্বখ ও দ্বঃখাভাবের মত পুকুযষার্থের 

সাধনও নহে। যদি বল প্রত্যবায়ের অনুৎপত্তিস্থলে অর্থাং প্রাগভাবের 

উদ্দেশ্যে নিত্যকম্মে কেমন করিয়! প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে? কারণ 

প্রাগভাব উৎপন্ন হয় নাই বলিয়! উহ1 ফলরূপে কল্পিত হইতে পারে না, স্বৃতরাং 

তদ্বিষয়ে ইষ্টসাধনত1 জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তাহা হইলে এইরূপে বলিতে 

হইবে যেমন সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যকর্্ম অনুষ্ঠিত হইলে প্রত্যবায়ের প্রাগভাব 
থাকে, নিত্যকর্্মের অভাব থাকিলে প্রত্যয়বায়াভাবের অভাব থাকে অর্থাং 

নিত্যকর্্সন না করিলে প্রত্যবায় হয়। সেইনপ প্রত্যয়বায়ের প্রাগভাব 

থাকিলে দুঃখের প্রাগভাব থাকে । এবং প্রত্যবায়ের প্রাগভাবের অভাব 

থাকিলে দুঃখের প্রাগভাবের অভাব থাকে । এইভাবে দুঃংখপ্রাগভাবের প্রতি- 
প্রত্যবায়-প্রাগভাবের নিত্য ও অনিত্য সাধারণ কারণত1 সহজেই বলিতে 

পারা যায়। অর্থাং মীমাংসকের। প্রাগভাবের ক্ষৈিমিক-কারণতা৷ বা জন্যতা 

স্বীকার করেন। যোগ অর্থাং অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপ্তি, ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্ত 

পদার্থের পরিরক্ষণ। যতক্ষণ পর্যযস্ত দুংখের প্রাগভাব থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 
£খ থাকে না, অতএব যাহা দ্বারা এঁ দুঃখের প্রাগভাব রক্ষিত হয়, তাহা অর্থাৎ 
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প্রত্যবায়ের প্রাগভাব উহার--দুঃখ প্রাগভাবের যোগক্ষেম সাধারণ কারণ। 

এখন প্রত্যবায়ের প্রাগভাব, ছঃখ প্রাগভাবের যোগক্ষেম সাধারণ কারণ এবং 

£খ প্রাগভাব যোগক্ষেম সাধারণ জন্য । এইরূপ সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকম্ম্ম ও 

প্রত্যবায়-প্রাগভাবের যোগক্ষেম সাধারণ কারণ । অর্থাং যতক্ষণ পর্য্যস্ত সন্ধ্যা 

বন্দনাদি নিত্যকর্ম থাকে, ততক্ষণ পধ্যন্ত প্রত্যবায়ের প্রাগভাব থাকে ইত্যাদি 
বুঝিতে হইবে। 

কিন্ত এখানে নৈয়ায়িকেরা বলেন-প্রাগভাবকে নিত্য ব1 জন্য কিছুই বলা 

যায়না । যদি উহাকে জন্যপদার্থ বলিয়ণ স্বীকার কর। যায় তাহ। হইলে উহ] 

পূর্বেব ছিল না এই কথা বলিতে হয়, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কারণ কোন 

বস্ত উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে অনাদিকাল উহার প্রাগভাগ স্বীকার করিতে হইবে । 

আবার উহাকে নিত্য পদার্থ বলিতে পারা যায় না। কারণ উহার নাশ 

আছে। এইরূপে প্রায়শ্চিতের ও দুঃখ প্রাগভাবের প্রতি যোগক্ষেম সাধারণ 

কারণতা' স্বীকার কর] হইয়াছে । কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে দুঃখের প্রাগভাব 

থাকে । যদি বল “ন কলঞ্জং ভক্ষয়েং” কলঞ্জ ভক্ষণ করা উচিত নহে ইত্যাদি- 

স্থলে বিধ্যর্থের ইফ্টপাধনতার ও কৃতিসাধ্যত্বের সহিত নঞ্্থের অন্বয় কীরূপে 

সম্ভব হয় 2 কারণ এরস্থানে কলঞ্জ ভক্ষণে ই্টসাধনত্বাভাব ও কৃতিসাধ্যত্বাভাব 

এই উভয়েরই জ্ঞান হওয়৷ অসম্ভব, যেহেতু কলঞ্জ ভক্ষণে ইষ্সাধনত ও কৃতি- 
সাধ্যতা উভয়ই আছে । এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু কলঞ্জ ভক্ষণে ইষ্ট- 

সাধনত্বাভাবের বাধ আছে বলিয়! সেখানে ইস্টসাধনত্ব ও কৃতিসাধ্যত্ব বিধ্যর্থ 

নহে । কিন্তু বলবান্ অনিষ্টের অননুবন্ধিত্বমাত্রই বিধ্যর্থ । নঞ দ্বারা তাহার 

অভাব বোধ হইতেছে। অর্থা বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব, ইষ্টসাধনত্ব ও কৃতি- 

সাধ্যত্ব এই তিনটিতেই বিধির শক্তি স্বীকৃত হয়, অতএব কোনস্থলে কোন 
একটিতেই শক্তি গৃহীত হইতে পারে । যেমন প্রকৃতস্থলে বলবদনিষ্টাননৃবন্ধিত্বের 
গ্রহণে দোষ হয় না। আর যদি লাঘববশতঃ উক্ত তিনটির প্রত্যেকে শক্তি স্বীকার 

না করিয়। বিশিষ্টে শক্তি স্বীকার কর] যায় এবং নিষেধস্থলে বিশিষ্টীভাবের বোধ 

হয়, তাহ] হইলে প্রকৃতস্থলে বিশেষ্কে বাধবশতঃ বিশেষণেরই অভাব বোধিত 

হইবে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন-_-“অথবা”ইতি । বলবান্ অনিষ্টের অননুবন্ধীষ্ট 

সাধনত্ববিশিষ্ট কৃতিসাধ্যত্ব বিধির অর্থ । এখানে বৈশিষ্ট সামানাধিকরণ্য- 

স্বরূপ । নঞ: দ্বার! বোধ্যমান তাহার অভাবই বিশিষ্টাভাব। এ বিশিষ্টাভাব 

বিশেষাবং পদার্থে অর্থাৎ ইঞ্টসাধনত্ব ও কৃতিসাধ্যত্বরূপ বিশেষ্তবিশিষ্টে কলঞ্জ- 
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ভক্ষণে বোধ হইতেছে । অতথব এঁ বিশিষ্টাভাব বিশেষপাঁভাবে অর্থাং 

বলবদনিষ্টাননৃবন্ধিত্বাভাবে বিশ্রাম করিতেছে অর্থাং পর্য্যবসিত হইতেছে। 

অর্থাৎ বিশিষ্টাভাবে কখন বিশেষ্যাভাব বোধিত হয় কখনও বা বিশেষণাভাব 

বোধিত হয় । বিশিষ্টই বিধির অর্থ বলিয়া স্বীকৃত হইলে শ্যেনষাগে বলবদ- 

নিষ্টাননুবন্ধিত্বরূপ বিশেষণেৰ বাধবশতঃ কেমন করিয়া বিশিষ্টে বিধ্যর্থের 

বোধ হইবে? এই আশঙ্ক।ভিপ্রায়ে বলিতেছেন-_-“ননু” ইতযাদি। যদি বল 
“শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত” অভিচারের অর্থ।ৎ শত্রবধ কামনায় শ্েনযাগ 
করিবে । এখানে নিমিতার্থে শতৃপ্রত্যয়। এখানে বলবান্ অনিষ্টের 
অননুবন্ধিত্ব অর্থা অজনকত্ব কেমন করিয়া! বিধির অর্থ হইতে পারে ? কারণ- 

মরণের জনকক্রিয়1 শ্েনযাগ হিংসা বলিয়া বলবান্ অনিষ্ট নরকের সাধন 

হইয়াছে । যদি বল শ্যেনযাগ বৈধ হিংসা! বলিয়। “মা হিংস্যাং” প্রাণী হিংসা 

করিও না এই নিষেধবিধির বিষয় এ হিংসারও নিষেধ নাই। স্ৃতরাং বৈধ- 
হিংসা বলিয়া “মা হিংস্যাং” প্রাণীহিংস! করিও না এই নিষেধবিধির বিষয় 

উহ হইল না। এ কথ! বলিতে পার না। কারণ অভিচার কম্মকাণ্ডে যাগ- 

কর্তার সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তের বিধি কথিত হইয়াছে । যদি বল মরণজনক কাধ্য- 

মাত্রই হিংসাত্মক বলিয়৷ গণ্য, তাহা হইলে খড়া নিশ্মীণকারী ও কূপ খননকারীর 
হিংসকত্বাপত্তি এবং গললগ্র-অন্ন-ভক্ষণজন্য মরণে আত্মহত্যাঁজনিত প্রায়শ্চিত্ের 

আপত্তি হয়। একথা বল! যায় না। যেহেতু হিংসার লক্ষণে “মরণোদ্শ্যক” 
এই বিশেষণ পদটি কথিত হইয়াছে । অর্থাং মরণানুকৃলব্যাপারমাত্রই 
হিংস। নহে, কিন্ত মরণোদেশ্যক হইয়। মরণানৃকৃল ব্যাপার হইলে উহ হিংস। 
বলিয়া গণ্য হইবে । যদি বল অন্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত নারাচ অস্ত্রদ্বার। 

ব্রাঙ্মপণ বধ হইলে সেখানে নারাচ নিক্ষেপ হিংসা না হইলেও নারাচ 

নিক্ষেপকারী ব্যক্তির সম্বন্ধে যে প্রায়শ্চিত্তবিধি উক্ত হইয়াছে, তাঁহা বাচনিক 

অর্থাং বচনে আছে বলিয়া! করিতে হয়, কিন্তু নারাচ-ক্ষেপণকারীর ব্রাহ্গণবধ- 

জনিত পাতক নাই । এনূপ কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ শ্যেনযাগের 

হিংসাত্ববারণের জন্য হিংসার জক্ষণে--“অদৃষ্ট দ্বারক” এই বিশেষণ পদটি 

নিবেশ করিতে হইবে । অর্থাং অদৃষ্ট বিশেষের অজনক যে মরণানৃকৃল ব্যাপার 

তাহাই হিংস৷ বলিয়া কথিত । শ্তেনযাগ অদৃষ্টবিশেষের জনক বলিয়া তাহার 

মরণানুকৃল ব্যাপার থাকিলেও তাহাতে হিংসাত্ব নাই । অতএব অর্থাং হিংসার 

লক্ষণে “অদৃষ্ট দ্বারক” এই বিশেষণ পদ নিবেশ করায় কাশীতে স্বৃত্যু লাভের 
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জন্য যে শিবপুজাদি করা হয় সেই শিবপুজাদিরও হিংসাত্ব নাই। অর্থাং মরণানু- 
কূল ব্যাপার মাত্রই হিংসা, শ্যেনযাগ--সাক্ষাৎ মরণানুকূল ব্যাপার নয় বলিয়। 

উহা! হিংসা! নহে । এই মুক্তির উত্তরে বল। হইল যে মরণানুকৃল ব্যাপারমাত্রই 
হিংসা নহে। কিন্তু মরপানুকূলব্যাপার অথচ মরণের উদ্দেশে অনুষ্টিত 
ব্যাপারের নাম হিংসা; অতএব শ্যেনযাগেরও হিংসাত্ব সিদ্ধ হইল । কারণ 

শ্েনযাগ মরণের অনুকূল অথচ মরণের উদ্দেশ্তে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এখন 
গ্রন্থকার শ্যেনযাগের হিংসাত্ববারণের জন্য বলিলেন-_হিংসার লক্ষণে “অদৃষ্টা 
দ্বারক” এই বিশেষণ পদ নিবেশ করিতে হইবে। শ্যেনযাগ মরণানুকৃল ব্যাপার 
হইলেও উহা! দ্বার অদৃষ্টবিশেষের উৎপত্তি হয় বলিয়া উহা হিংসাত্মক হইল 

না। এবং শিবপৃজাদি মরণানুকূল ব্যাপার হইলেও উহ! অদৃষ্টবিশেষের জনক 
বলিয়৷ উহাও হিংসাত্মক হইল না । শিবপৃজাদি হইতে প্রথমতঃ অদৃষ্বিশেষের 

উৎপত্তি হয়, তাহার ফলে কাশীতে স্বত্যু হয় । যদি বল সাক্ষাৎ মরণজনক যে 

ব্যাপার বা ক্রিয়া! তাহাই হিংসা বলিয়! কথিত। শ্যেনযাগ সাক্ষাং সম্বন্ধে 

মরণের জনক নহে কিন্তু শ্তেনযাগ হইতে উৎপন্ন যে অপূর্বব বা অদৃষ্ট, 

সেই অদৃষ্টই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ম্বত্যুর জনক হয় বলিয়া শ্যেনযাগ হিংসাকন্মম 
হইল না, অথচ এরূপ হিংসার লক্ষণ করিলে আর হিংসার লক্ষণে “অদৃষ্টা- 
ছ্বারক” এই বিশেষণপদনিবেশের আর প্রয়োজন থাকে না। এরূপ বল! 

যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ তাহা হইলে শ্যেনযাগস্থলে খড়গাঘাতের দ্বারা 

উৎপন্ন ব্রণসমুহের পাকপরম্পরায় অর্থাৎ ক্ষতজনিত রোগ দ্বারা ব্রান্গণের স্বৃত্যু 
হইলে সেখানে খড়গাঘাতের হিংসাত্বের অনুপপত্তি হইবে । কিন্তু কেহ কেহ 

বলেন-_ শ্যেনষযাগের ফল হিংসা, মরণ নহে ; এই নিমিত্ত অর্থাৎ সাক্ষাৎ মরণ- 

জনক ব্যাপার বা' ক্রিয়া! হিংস। বলিয়। স্বীকৃত হওয়ায় অভিচার শব্দের অর্থ-_ 

শ্যেনযাগজন্য খড়গাঘাতাদিরূপ হিংস1। অভিচার কর্ম পাপজনক। শ্যেনযাগ 

বৈধ বলিয়া পাপজনক না হইলেও অগ্নিম পাপ অর্থাৎ খড়গাঘাতাদিজন্য 

পশ্চাদ্ভাবি পাপ চিন্ত) করিয়। সাধু ব্যক্তির! ম্যেনষাগাদিতে প্রবৃত হন না। 

কিন্তু উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন-_আপ্তজনের অভিপ্রায় বা আশয়ই বিধ্যর্থ। 
“পাকং কৃর্যযাঃ” পাক কর ইত্যাদি অনুজ্ঞাবাচক বাক্য। এই অনুজ্ঞাবাচক 
বাক্য দ্বারা আদেশ কর্তার ইচ্ছা! অনুমিত হয়, সেইরূপ লাঘববশতঃ বিধিলিঙ- 

মাত্রেরই অর্থ ইচ্ছা, ইহাই আচার্য্যের অভিমত। এইব্প “ঘ্বর্গকামে। যজেত* 

্বর্গকামী ব্যক্তির যাগ কর। উচিত ইত্যাদিস্থলে যাগ, দ্বর্গকাম পুরুষের কৃতি- 
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সাধ্যত্বরূপে আগ্তজনের ইস্ট এরূপ অর্থ । তাহার পর আগ্তজনের ইইঈত্বহেতু- 

দ্বার ইষ্টসাধনত্বাদির অনুমান করিয়। পুরুষ যাগে প্রবৃত্ত হন অর্থাং যেহেতু 
উহা! আপ্তজনের ইস্ট বা অভিপ্রেত, সেইহেতু ইহা ইম্টসাধন এরূপ বোধ লইয়াই 
পুরুষ যাগকর্মে প্রবৃত্ত হন। 

কলঞ্জভক্ষণাদিতে আগুজনের অভিপ্রান্প বা ইচ্ছা! বিষয়ত্ব ন। থাকায় উহাতে 
পুরুষ প্রবৃত্ত হন না। কিন্তু যেব্যক্তি (মীমাংসক ) বেদ পৌরুষের অর্থাৎ 
পুরুষ কর্তৃক প্রণীত এবপ স্বীকার করেন ন, তাহার প্রতি বিধি বাঁক্ই 
গর্ভকুমারীর পুরুষ সংসর্গের মত শ্রুতির পৌরুষেয়ত্ব বিধি-বাক্য ছারা অনুমিত 
হয়। যদি বল বেদকর্তার অন্মরণই বেদের পৌরুষেয়ত্ব বিষয়ে বা সকর্তৃকত্ব 

বিষয়ে বা ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে বাধক নহে । কারণ আজ পধ্যস্ত কপিলকণাদাদি 

কর্তৃক বেদের কর্তৃম্মরণ প্রতীয়মান হইতেছে অর্থাত কপিলকণাদাদি হইতে 

আরম্ভ করিয়া সকলেই আজ পযন্ত বেদের কর্তা আছেন ইহা স্বীকার করেন। 

অন্যথা অর্থাং বেদের সকর্তৃকত্ব অস্বীকার করিলে স্মৃতিশান্ত্রসমূহেরও 
অকর্তৃকত্বের আপত্তি হয়। যদি বল স্মৃতিশাস্ত্রে স্থৃতিকর্তার স্মৃতির উল্লেখ 

আছে তাহ হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে বেদেও “ছন্দাংসি জজ্কিরে তন্মাৎ” 

সেই ঈশ্বর হইতে সামবেদাদি ছন্দসমূহ সমৃৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি কর্তৃম্মরণের 
বিষয় কথিত হইয়াছে । এবং “প্রতিমন্থন্তরং চৈষা শ্রুতিরন্যা বিধীয়তে" 

অর্থাং প্রত্যেক মন্বস্তরে এই শ্রুতি পুনঃ অন্যভাবে বিহিত হয় ইত্যাদি স্মৃতিও 
প্রমাণরূপে দ্রষ্টব্য । “এই ভগবান্ বেদ স্বয়ন্তু বলিয়া! পূর্বেব তোম! কর্তৃক 

কীপ্তিত হ্ইয়াছেন। শিবাদি খষি পধ্যস্ত সকলেই এই বেদের প্মারক, কিন্ত 

কেহই বেদের কর্তা বা ভ্রষ্ট৷ নহেন” ইত্যাদি স্মৃতি বেদের প্রশংসামাত্র। যদি 

বল বেদ পৌরুষেয় হইলে ভ্রমাদির সম্ভববশতঃ বেদের অপ্রামাণ্য হয় । ইহ! 

বলিতে পার না। কারণ (ঈশ্বর) পুরুষ-_ঈশ্বর নিত্য ও সর্বজ্ঞ, অতএব 

ভ্রমাদিদোষশৃন্য । ঈশ্বর ভিন্ন অন্য পুরুষের ভ্রমাদি সম্ভাবন। থাকায় কপিলাদি 

ধাষিব্ন্দেরও বেদের কর্তৃত্ব নাই । আরও বর্ণ সকল অনিত্য বলিয়্1 পরে কথিত 

হইবে, স্বৃতরাং বর্ণসমৃহাত্মক বেদ অনিত্য ইহাই সংক্ষেপ । 

উপাদানের ইতি । উপাদানের অর্থাৎ সমবায়িকারণের অধ্যক্ষ-_ প্রত্যক্ষ 

হইল প্রবৃত্তির প্রতি কারণ । নিবৃত্তির প্রতি দ্বিষ্ট--অনিষ্ট জ্ঞানের জনকতা অন্বয়- 

ব্যতিরেক ছ্বারা নিশ্চিত হয়। যত্তইতি। জীবনযোনিযত যাবজ্জীবন অর্থাং 

শরীরে যতক্ষণ পথ্যস্ত প্রাণাদি বায়ু থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বর্তমান থাকে । 
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জীবনযোনি যত অতীন্ত্রিয় অর্থাং বাহো্্রিয়ের প্রত্যক্ষের অবিষয় ৷ এই বিষয়ে 

প্রমাণ প্রদপিত হইতেছে-__শরীর ইতি । শরীরে অধিক--দ্রত শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ 

প্রাণসঞ্চার প্রযত্রসাধ্য । ভ্রুত গমনাদি বা শারীরিক পরিশ্রমাদিস্থলে দ্রুত 

স্থাসপ্রশ্থাস ক্রিয়া হয়, স্বতরাং সেখানে যতুও সহজেই উপলব্ধি হয়। এইরূপে 

সকল প্রাণসঞ্চার প্রত্রসাধ্য এরূপ অনুমান হইলে প্রত্যক্ষীভূত যত্ের অভাব- 

বশতঃ অতীন্দ্রিয় যত্বের সিদ্ধি হয়। দ্রতগমনাদিস্থলে শ্বাসগ্রশ্বাসরূপ প্রাথ- 

সঞ্চারের যত্ুসাধ্যত্ব স্পটতঃই অনুভূত হয় । আর যেখানে প্রাণসঞ্চারে ধত্বের 

স্পষ্ট অনুভব নাই, সেখানেও যত্ু আছে, ইহা অনুমান করা যায় । সেই 

যত্ের নাম জীবনযোনিষত | 1116 601 10 9856917 [16ি 7700018) 

15910179010 অথবা 12101011021 106065981/ [01 217117191 1166 ০011, 

॥১৫০-১৫২॥ 

অবীল্লিঘ মৃত জ্যাব্ ঘুঘিল্যাবিন ন্ত বত 
অলিভ ললিত জ্ালিজ্ৰ লিংমুলাউলু 1৫৭২1 

বইলাজমনাঘি ভযাব্ ঘললাজতন্ত হ্মতি। 

ঝাবিভিন নল হআাল্নলিজিকনঘাঘহম ॥14৬। 

জাজিভ্তিকল্তু বিন ভ্রিবীন হিিলিবজভী: | 
নহলাঘী অভি লিক্ঘনন্যঙ্গা লিজ্যমূ্দী || 

কোন শুষ্কপত্রাদি দ্রব্যের উর্ধদেশ হইতে অধোদেশে গমনক্রিয়াই পতন 

বলিয়া অদ্ভিহিত হয়। এই পতনক্রিয়ার আশ্রয্নভূতশুঙ্কপত্রাদি দ্রব্য এই 
পতনক্রিয়ার সমবায়িকারণ হয় । বেগবান্ বায়ু প্রভৃতির সংযোগ দ্বার! বৃক্ষ- 

শাখার সহিত পত্রের সংযোগ বিনষ্ট হয় । স্বৃতরাং পতনক্রিয়ার প্রতি বৃক্ষ- 
শাখার সহিত পত্রের সংযোগনাশ নিমিতকারণ। আর এই নিমিতকারণ 

উপস্থিত হইলেই পত্রের পতনক্রিয়া আরম্ভ হয়। বৃক্ষশাথা হইতে বিচ্ছিন্ন 

হইয়। শুষ্কপত্র ভূমিতে নিপতিত হয়। বৃক্ষশাখ! হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। ভূমিতে 

সংযুক্ত হওয়া পর্য্যস্ত এ পত্রে অনেক পতনক্রিয় থাকে । এঁ সকল পতনক্রিয়ার 

মধ্যে প্রারদ্ভিক পতনক্রিয়ার প্রতি এ পত্রনিষ্ঠ গুরুত্ব বা ভার অসমবায়ি কারণ 

হয় । আর দ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি এ পত্রবৃতিবেগ অসমবায়িকারণ হয় । 

যেহেতু ভ্বমিতে পত্র নিপতিত হইজে আর পতনক্রিয় হয় না । এইজন্য স্বীকার 
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করিতে হইবে যে। ছিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি বেগ হইল অসমবায়িকারণ। 

ভূমির সহিত পত্রের সংযোগ স্থাপিত হইলে বেগ নষ্ট হয়। তখন বেগরূপ 

অসমবায়িকারণের অভাববশতঃ আর পতনক্রিয় হয় না। গুরুত্ব অতীজ্জ্রিয়, 

কোন বাহোক্দ্িয়ের প্রত্যক্ষযোগ বিষয় নহে । অতএব গুরুত্ব অনুমান প্রমাণের 

দ্বার অনুমেয় বা অনুমিত হয়। গুরুত্ব পৃথিবী ও জলে থাকে । ছ্যণুকাদি 
অনিত্য বস্ততে গুরুত্ব অনিত্য এবং নিত্যবস্ত পরমাণু বৃত্তি গুরুত্ব নিত্য বলিয়? 

কীন্তিত। য্যন্দন শবের অর্থ-_প্রত্রবন বা কোন তরল দ্রবীভূত দ্রব্যের চুইয়ে 
পতন বা প্রবাহ। পতনের মত স্যন্দনও অনেক হয়। এইজন্য প্রারস্ভিক 

ফ্যন্দনের প্রতি দ্রবত্ব হইল অসমবাক্সিকারণ এবং দ্বিতীয়াদি য্যন্দনের প্রতি 

বেগ হইল অসমবায়িকারণ। কিন্ত গ্রন্থকার মুলে আদ্য বা প্রারভভিক একথা 

উল্লেখ করেন নাই। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে বলিয়াছেন । দ্রবত্ব দই প্রকার-- 

সাংসিদ্ধিক অর্থাং স্বাভাবিক দ্রবত্ব আর নৈমিত্তিক অর্থাং কারণজন্য দ্রব্যত্ব। 

দ্রবত্ব পৃথিবী, জল ও তেজ এই তিনটি দ্রব্যে থাকে । সাংসিদ্ধিকদ্রবত্ব জলে 

থাকে আর নৈমিত্তিকদ্রবত্ব ঘৃতাদি পািব দ্রব্যেও স্ৃবর্ণাদিতেজ দ্রব্যে থাকে । 

তেজঃ সংযোগের দ্বার! যে ভ্রবত্ব উৎপন্ন হয় তাহাকেই নৈমিত্তিক দ্রবত্ব বলে, 
সুতরাং তেজঃ সংযোগই নিমিত। জঙ্গীয়পরমাগ্ুসমবেতদ্রবত্ব নিত্যপদার্থ। 
আর অন্তত্র অর্থাং পাধিব পরমাণু, তৈজস পরমাণুও জলীয় দ্বণুকাদি সমবেত 
দ্রবন্ব অনিত্য বলিয়৷ কথিত ॥১৫৩-১৫৫। 

যতন দিকনঘলি- অনীলিক্রযমিলি । অনিকখীলি । অনিংখী নহুন্জান্ী। লহু- 
মুতলনলিম, লিতী নহ্মাতী নিম । হ্হজলিজ্বন্তুনন ছলি। হ্যুভততমূ। 
অন্রদঘাহি-_অধনন্বাতিকাহ্ঘাম্। ঘললাফ্ন ছলি। জাম লন হত্শ:। জন্ম 

লিদঘলি- বাঁবিজ্িক্ষনিলি। লন লিমির্থ-আাবিভিক্ ললিতিদ্স্বনি। ভ্লিনীত 

নমিভিক্ষমূ। ঘনাতজালিলি। অক্ত-নহনাী বহর লিজিলিঅধ:। জল্ম দৃঘির্নী- 

ঘহমাত্রাথী জ্তলম্যঘুক্ষাী ন্ঘ হনততননিজম্ ॥২এ২-২৬৬।। 

গুরুত্ব নিরূপণ করিতেছেন-_অতীন্দ্রিয় ইতি। অনিত্য ইতি। অনিত্য 

দ্বাণুকাদিতে সেই গুরুত্ব অনিত্য। নিত্যবস্ত পরমাথুতে গুরুত্ব নিত্য । এখানে 
গুরুত্ব পদের অনুবৃত্তি হইবে । সেই গুরুত্ব অসমবায়িকারণ। আদ্য-_প্রথম 

বা প্রারভভিক পতনের প্রতি পত্রাদি দ্রব্যনিষ্ঠ গুরুত্ব অসমবায়িকারণ। আর 
দ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি পত্রাদি দ্রব্যনিষ্ঠ বেগ অসমবায়িকারণ। 
দ্রবত্ব নিরূপণ করিতেছেন--সাংসিছিক ইতি । দ্রবত্ব ছুই প্রকার--সাংসিদ্ধিক 
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ও নৈমিত্তিক । দ্বিতীয় অর্থাং নৈমিত্তিক । পরমাণুতে ইতি। অর্থাং জলীয় 
পরমাধুতে দ্রবত্ব নিত্য । অন্যত্র অর্থাং ঘ্ৃতাদি পাধিব পরমাগ্ু, তৈজসীয় 

পরমাণু ও জলীয় দ্বযণুকাদিসমবেত দ্রবত্ব অনিত্য বলিয়া অভিহিত ॥১৫৩-১৫৫।॥ 

লমিলিন অন্নিঘীমাব্ লবলীঘ-দুলাহিু। 
রনতর্ন ভ্ল্হন ইন্তুলিলিল' জয়ই ভু অক ॥৭্থ। 

তেজঃ পদার্থ বহি সংযোগ হইতে ষে দ্রবত্ব উৎপন্ন হয় তাহাকে নৈমিত্তিক 

ড্রবত্ব বলে। বহিসংযোগই নিমিত্ত । এই নৈমিত্তিক দ্রবত্ব সন্তপ্ত ঘ্বত, সুবর্ণ 

ও জতু প্রভৃতি পাথিব ও তৈজসপদার্থে থাকে । দ্রবত্ব আদ্য স্থন্দন বা ক্ষরণ- 

ক্রিয়ার প্রতি অসমবায়িকারণ। কিন্তু সক্ত- প্রভৃতিনিষ্ঠ সেই স্সেহমুক্ত__দ্রবত্ব 
সংগ্রহের অর্থাং সু ও গমমুর্ণ প্রভৃতির পিগাকারের প্রতি নিমিত্তকারণ ॥১৫৬ 

ক্ুসন্থিন্ জনি ক্ুনন্থিন্ ৃ ষিভ্যাত্ব ঈদিজিন্ট হবমূ। লল্গ কী তা লদিজিকাণ- 
হনহ্হ্যাযলি-_ললিতিনলিলি | শরস্তীনি। আঅঙ্লিরযীজল্য লমিলিক লঘতমমূ। লস 

গ্তনতাহিকধ বীজঘি ঘুলজন্ত-সম্থলি দৃথিল্যাঁ হব অলী হুশ: । জনহ্লিলি। ই্ন্তুহিনি। 

অভমত্রাধিকাহআদিঅশ্ব:। অনসই অনলত্তক্াহ্িভযীযাতিহীণ । লবুবতর্ত কলীনতহ্িল- 

লিলিনীভ্রল্মলিলি । বীন ল.লভ্তলআহিীনা ল অসহ: ॥২এ৫॥ 

কোন তৈজস পদার্থে এবং কোন পাথিব পদার্থে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে। 

আর সেখানে নৈমিত্তিক শব্দের কীদশ অর্থ, তাহ? গ্রন্থকার বলিতেছেন বা 

দেখাইতেছেন-__নৈমিত্তিক ইতি । বহি ইতি । অগ্নিসংযোগ হইতে নৈমিত্তিক 

দ্রবত্ব উৎপন্ন হয়। বহিসংযোগই হইল নিমিত্ত । এই নৈমিত্তিক দ্রবত্ব সৃবর্ণাদি 

তৈজসপদার্থে এবং দ্ৃত, জত্ প্রভৃতি পাথিবপদার্থে থাকে । দ্রবত্ধ ইতি। 

হেতু অর্থাং অসমবায়িকারণ। সংগ্রহে অর্থাং সক্তু, গমদুর্ণ প্রভৃতির সংযোগ 
বিশেষে অর্থাৎ ঘনীকরণে স্রেহযুক্ত দ্রবত্ব নিমিত্তকারণ ইহা বুঝিতে হইবে। 

এই নিমিত্ত গলিত সৃবর্ণাদির সংগ্রহ ব৷ একত্রীকরণ সম্ভব হয় না বলিয়া! দ্রবত্বের 
সহিত স্েহ (9115 ৪০5122০9) থাকা প্রয়োজন । অন্যথা সংগ্রহ হয় ন। 1১৫৬%। 

₹লন্থী অক্ট শব নিতসীজ্যাননিংঘীওনমনিলূ্বী | 
বীজগাল্বং অ্স্ষাৰ্ হ্লতযানৃন্ুললা ॥৫৭৩ 

যে গুণ পদার্থট সক্ত্ গমনুর্ণ প্রভৃতি দ্রব্যের পিগুভাবের বা পিগাকারের 

প্রতি কারণ হয় তাহার নাম স্বেহ। স্নেহ জলমাত্রসমবেত, জল ভিন্নদ্রব্যে 

থাকে না। অগ্রু বা পরমাথু বৃতি স্বেহ নিত্য, আর দ্বুকাদি অবয়বিবৃত্তি 
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স্্েহ অনিত্য। স্্েহ হই প্রকার--প্রকৃষ ও অপকৃষ্ী। তৈলাদির মধ্যে 

প্রকৃষ্ট স্লেহ থাকে বলিয়! দহনের বা দাহের অনুকূল হয়। আর অপ্রকৃষ্ট 

স্নেহ দহনের প্রতিকূল ব! প্রতিবন্ধক । গুরুত্ব এবং দ্রবত্বের মত স্বেহের 
আশ্রয়ভৃতদ্রব্য যতক্ষণ থাকে, স্লেহও এঁ আশ্রয়দ্রব্যে ততক্ষণ বর্তমান থাকে । 

আশ্রয় দ্রব্যের নাশে উহা! ব৷ উহার! বিনষ্ট হয় । সৃতরাং গুরুত্ব এবং দ্রবত্ের 

মত স্লেহও যাবদ্ দ্রব্যভাবী ॥১৫৭। 

₹নইনিনযলি-_অল হলি । অন্ত হনব: । অবী লীন্থ:। লব দৃখিল্যাননি 
বন তভঞ্যব। লন্থাবী অন্তীঘ:। লখান্বনি হুহুনসালিন্কুক্যসঘকান, অন আন্ত 
_ীভাল্লই হলি । লন্দককমানু- _হননসকষমবান । তি তনকঞ্ঘনান: হহ্ীগনি অল্তীয 

ত্। লব চল্কুচ্তত্াহনবান্তছুজ্যদূ । অদন্ুচ্তুনর্ব হি অন্ত নন্তি লাহাঘর্তীনি 
মাত্র; ॥২এ৩॥। 

স্নেহ নিরূপণ করিতেছেন_-জল ইতি। স্নেহ কেবলমাত্র জলেই থাকে, 

অন্য দ্রব্যে থাকে না। উহা স্নেহ । আশঙ্কা করিতেছেন-_-পৃথিবীর মধ্যে ও 

তৈলে অর্থাং তৈলগত পাখিব দ্রব্যেও স্লেহের উপলব্ধি হয়, অথচ এ স্লেহ জলীয় 

নহে, যেহেতু উহ! জলীয় স্নেহ হইলে দহনের প্রতিকূল বা প্রতিবন্ধক হইত। 

এই আশঙ্কা! নিরাকরণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-তৈলান্তরে ইতি। তৈল 

মধ্যে যে স্পেহ আছে, সেই স্রেহের প্রকর্ষবশত£ অর্থাৎ তৈলবৃতি প্রকৃষ্ট প্লেহে 

বহিছর বা দাহের অনুকূলত1 আছে । তৈলে যে স্লেহের উপলব্ধি হয়, উহাও 

জলীয় স্বেহ অর্থাৎ তৈলের অন্তর্গত জলেরই স্নেহ । স্েহের প্রকর্ষবশতঃ উহ] 

দাহের আনুকূল্য হয়। জলবৃত্তি স্নেহ অপকৃষ্ট। স্মৃতরাং অপকৃষ্ণ প্লেহ- 

বিশিষ্ট জল বহির বা দাহের নাশক হয় । ইহাই ভাবার্থ 0১৫৭॥ 

অভব্মাংমহী নমীওঘ জ্সিলিজ্সানক্ষ মানি । 

মুল লাঙ্গ তু বিমা: ভসাব্ ককতী নাজ: দ্ন্দিব্ 11441 
জ্যিবিজ্ঘানন্ক-অঁজ্কাব: ছিলী ঈলিস্বতৃত্ঘি । 
অীল্রিবী্বী নিব ঘ: দ্রুন্দিব্ জবল্ইওনি ক্ালামূ 1৫৭1 

সংস্কার তিন প্রকার-_বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা । বেগ মৃর্তপদার্থ- 
মাত্রেই থাকে । বেগ দুই প্রকার--কোথাও কর্ম হইতে উৎপন্ন হয়, কোনস্থলে 

বা বেগ হইতে উৎপন্ন হয়। স্থিতিস্থাপক সংস্কার মাত্র পার্থিবদ্রব্যেই থাকে । 

কাহারও কাহারও মতে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারি দ্রব্যে থাকে । 
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স্থিভিস্বাপকসংদ্কার অতীজ্িয়,। কোন কোন স্থলে স্পন্দের _কম্পনেয় গতির 
প্রতিও কারণ হয় ॥১৫৮-১৫৯। 

ঘংক্যাং নিকঘঘলি-বকাংমীক হলি । ইন-ভিঘলিখাঘক-াললানহান শংক্কাং- 
জিনিঘ: হত্ররখ:। মূ্ীনা হলি। কম্াজ-বঘঅ-নীাহ ঈবী জিথিঘ হত: । 

হাহাহা্বী ছি লীহলজনিধীন ছ্চচ্দআা অলী অল্যতী, বন ন্ত ঘুত্বক্ষম্মলাহাবতল তহষচ্ম 
হনস 5ঘি । জিনা ম্য অক: জম্মঘলিজল্যকষত্তানু দুত্ক্ম্মলাহা শলংষক্দীত- 
ঘলিষত্য ন হ্যালু। অঙ্গ লবামভ্রা কঘাউন অনিল ই; প্ববী অন্যব, ভ শ্রথাজী 
শ্রধা: ।২4০॥ হিখলিহখানক্জীতি । অনীচ্তিয ছলি। আান্কুচ্হাব্তাহ্ীনা ঘহিহ্ঞাশী 

ত্ুন্যাননব্গভ্যিলিভঘানক্ষভা্যতানূ। কুন্মিছিনি। দ্বন্দ: হিল্যাহিম্ত হিখলিজ্খাথক 

ঈম্িমল্যল্তী অহ্দদাজমিলিমালঃ। জী হিখলিযাঘচ্কঃ। হ্শ্থিহান্কুচ্ত- 
হাব্রাহী ॥২এ৭॥ 

সংস্কার নিরূপণ করিতেছেন--সংক্কারভেদ ইতি । বেগ, স্থিতিম্বাপক ও 

ভাবল ভেদে সংস্কার তিন প্রকার । মূর্ত মাত্র ইতি । কর্মাজ ও বেগ ভেদে 
বেগ (6০:০০) ছুই প্রকার । নোদন-_-(111009098) ধাকা। দেওয়। বা প্রেরণ 

তজ্জন্য যে ক্রিয়া, সেই ক্রিয়া দ্বার। শরীর প্রড়ৃতিতে যে বেগের উৎপতি হয়, 

সেই বেগ দ্বার] পূর্ববকর্মের নাশ হয় অর্থাৎ সেখানে করের নাশক উত্তর 
সংযোগ না থাকায় সেই বেগই পূর্ববকর্মের নাশক বলিয়া কন্পিত হয়। 

তাহার পর উত্তরকর্মের উৎপতি হয়, এইভাবে অগ্রেও বুঝিতে হইবে অর্থাং 

ত্বল্য মুক্তি অনুসারে উত্তরকর্ণা দ্বারা পূর্বববেগের নাশ হয়, তাহার পর 

বেগান্তরের উৎপতি হয় ইত্যাদিক্রমে বুঝিতে হইবে । একটি কর্ম অপর কর্মের 

প্রতিবন্ধক বলিয়! বেগ ব্যতীত পূর্ববকর্মা বিন ও উত্তরকণ্ম উৎপন্ন হয় না। 

যেখানে বেগবিশিষ$ট কপাল হইতে উৎপন্ন ঘটে বেগ উৎপন্ন হয়, সেই বেগের 

লাম বেগজ বেগ 1১৫৮। 

স্থিতিস্থাপক ইতি । অভীজ্ত্রির় ইতি। বৃক্ষাদির শাখা আকর্ষণ করিয়া 
পরিত্যাগ করিলে উহ! যে হ্বস্থানে পুনর্গমন করে, তাহ] স্থিতিস্থাপক সংস্কার 
সাধ্য। বেগ উত্তরদেশ সংযোগ জনকক্রিয়্ার জনক। উহার পূর্বসংযোগ 

জনক ক্রিয়োৎপাদকত! নাই । অতএব বেগদ্বার! স্থিতিস্থাপক অহ্থাসিদ্ধ নহে। 

কেহ কেহ ইতি। কেহ কেহ, পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি ভ্রব্যেই 

স্থিতিস্বাপক সংস্কার স্বীকার করেন। এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত 

হয় না। এই অর্থাং স্থিতিস্থাপক সংস্কার । কোন কোন স্থলে অর্থাৎ বৃক্ষাদির 
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শাখাদিকে আকর্ষণ করিয়] পরিত্যাগ করিলে যে উহ! স্পন্দিত হয় এবং স্বস্থানে 

পুনঃ গমন করে, তাহাই স্থিতিস্থাপক সংস্কারের ফল ॥১৫৯। 

মাতলাহণততু বজ্কাধী জীলনুজিত্বীল্ছিম: | 

ভথহ্বানাঙ্গতীত্য লিক: কাজ লইব্ 01০1 
জট সমি্বামালত্যনী ইনুহ্স | 
অমঘিজনানিতিত ভ্যান: ভবাহিজাঘলমূ ॥$হ৫॥ 

ভাবনাখ্য সংস্কার জীববৃত্তি ও অতীক্জ্রিয়। উপেক্ষার অনাত্মক (ভিন্ন) 

যে নিশ্চয় তাহা ভাবনাখ্য সংস্কারের কারণ। ভাবনাখ্য সংস্কার, স্মৃতির এবং 

প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি কারণ। ধর ও অধর্্মকে অদৃষ্ট বলে। ধর্ম স্বর্গাদির 
কারণ ॥১৬০-১৬১॥ 

মানা হলি । লহ অফন্কাতহস॥ ভদহ্বাতসন্ধত্বালানু, অংজ্কাতান্ততনুজণীহটহ্বা- 

লা্মক হুত্তুক্মূ । লনু্হাযানু, অভল্ডাহান্ুন্রপপিহন্বয হছত্ুকম্। বীনাঈহ্বাব্য- 

নিহন্মযত্ল অজ্ঞাত চলি ই্তুবলিলাজ:॥ লল্তু লহ সত্মুণহবান্যনিহন্মযততন ইন্তুলমূ, 
বলীদহ্বাহিহ্ঘক্ট ল জদহঘানূ। ছত্ধস্ব ভরন্াত দনি স্বানত্বলল ইন্তুনাগভিতিনি শিল | 

নিনিঘমলান্রিহস্ঘাঘি ভভক্াব চলি ভইহ্বাল্যলিহন্মযতল হন্তুনাঘা: ভিজ্ুতান। নিত্ব 
তইহ্বাজ্ঘক্তি অজজ্ঞাহন্ঞঞ্ৰলাঘা: মুহতলানূ ভহককা সলি ন্ীঘহ্বাল্যবজল ইব্তুলাঘা: 
বিজ্বকলান॥২€০॥ লঙ্গ সদাঘা ব্হাঘলি--ফলহদী ভ্নি। জন্তী অফকাহ:। যন: 
হলহজ দজলিষ্বালস্ব অলঘলি, অনি: শঁভক্কাহঃ ভ্কজ্ন্ঘণী। লিনা ম্যানা দুক্নন্িনতত্ 

জনহতাহি অণলাভানগযানূ । ভত্রকবভ্যানাহাল্নল্রামান্ব জ্ঞাহআকত্রান্তজমন্বানূ। লন্্ 

সব্সজিদ্ধজান সলি লজন্তংকাহহ্য হত্তুত্ব-সব্লিস্বাঘা: ভভক্কাবঅল্মতজন ভগ্যলিআা- 

ঘলিহিলি লাভঘমূ। অসঘীঅন্ককনানু দহন অন্ততনুত্ততন্চাহানু গত বিস্বান্তবযান্থহত্তু- 
ভঙক্কাহ্হ ই্রন্ততজাহাযা ভন্ভ্দহঘাভীল সংমধিহ্বান সলি ইনু জজওযলহতদান্তু: | 

অহ্ভে নিকঘযলি--এ্লাঘিজলাঘিলি | হনবান্থিনি জ্ৰবাহি-ভক্কততন্তঘ্বানা জনয 

ভাঘনীমূলহাহীহাহ্থীলাস্ব বাঘন জাল হত্যখ: ॥২৫৩॥ 
ভাবনাখ্য ইতি। তাহার অথাৎ সেই ভারনাখ্য সংস্কারের । উপেক্ষাত্মক 

(অনবধানরূপ )জ্ঞান হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হয় না বলিয়। “উপেক্ষানাত্মক” 

অর্থাৎ উপেক্ষা! ভিন্ন বলা হইয়াছে । উপেক্ষান্াত্মক সংশয়স্থলে সংস্কারের 

উৎপতি হয় ন৷ বলিয়া! (উপেক্ষানাত্মক ) নিশ্চয় এই কথ। কথিত হইয়াছে। 

এই নিমিত সংস্কারের প্রতি উপেক্ষাভিন্ননিশ্চয়ত্বরূপে নিশ্চয়ের কারণতা ইহাই 
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ভাবার্থ। যদি বল স্মৃতির প্রতি উপেক্ষান্থমিশ্চয়ত্বরূপেই নিশ্চয়ের হেতৃতা, 

সেইজন্ত উপেক্ষাদিস্থলে স্মৃতি উৎপন্ন হয় না। অতএব উপেক্ষানূপ জ্ঞান 

হইতে স্মৃতির অনুংপতি হইলে সংস্কারের প্রতি ভ্ঞানত্বরূপে জানের হেতৃত্বাপত্তি 

অর্থাং সংস্কার উপেক্ষান্তনিশ্চয়-€ অনবধানভিল্ননিশ্চয় ) জঙ্গ, এবং স্মাতি সংস্কার- 

জন্টু এইরূপ না বলিয়। স্তি উপেক্ষান্নিশ্য়জন্কা এবং সংস্কার জ্ঞানজন্য এই- 

ভাবেই বজিজে চলিতে পারে ইহাই আপতির বিষয় ৷ এরূপ বলিতে পার নর্য। 

কারণ বিনিগমনার--একপক্ষপাতিনী মৃক্তির বা একপক্ষনাধিকা!মুক্তির অভাব- 

বশতঃ সংস্কারের প্রতি উপেক্ষান্নিশ্চয়ত্বরূপেই উপেক্ষান্তনিশ্চয়ের হেতৃতা ব! 

কারণতা সিদ্ধ হইয়াছে । এবং আরও এই কথা যে উপেক্ষাস্থলে সংস্কার কল্পনার 

গোরব হয় অর্থাৎ সংস্কারের প্রতি জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানের কারশতা অর্থাৎ ভ্ঞানজন্ত 
সংস্কার এইরূপ ভাবে বর্সিলে উপেক্ষাত্কঞ্ঞজান হইতেও সংস্কার উৎপন্ন 

হইবে অথচ সেই সংস্কার হইতে স্থঘতি উৎপন্ন হয় না। যেহেতু তুমি 
উপেক্ষান্যনিশ্চয়জন্য] স্মতি এই কথা বলিয়াছ। সুতরাং এখানে সংস্কার 

কল্পনার নিরর্৫থকত্বাপতি। অতএব সংস্কারের প্রতি উপেক্ষান্থনিশ্চয়ত্বরূপে 

হেতৃতা সিদ্ধ আছে। তত্র অর্থাং সংস্কার স্বীকারে প্রমাণ দেখাইতেছেন-_ 
স্মরণ ইতি। ইহা সংস্কার । যেহেতু সংস্কার, স্থতি ও প্রতাভিজ্ঞ! উৎপন্ন করে 

সেই নিমিতই সংস্কার কল্পিত বা স্বীকৃত হয়। যেহেতু ব্যাপার ব্যতীত পুর্ববানৃ- 
ভবের স্মরণাদি উৎপাদনে সামর্থ্য নাই। যেহেতু স্বকারণ বা স্বব্যাপার এই 

হুইয়ের অন্যতরের অভাব থাকিলে কারণতার সম্ভব হয় না। অর্থাৎ কার্যযাধি- 

করণে বা কাধ্যকালে কারণ বা কারণের ব্যাপার এই উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ 

একটি ন৷ থাকিলে কাধ্য উৎপন্ন হয় না। সুতরাং “অনুভবজন্য। স্মৃতি” একথা 
স্বীকার করিতে হইলে স্মরণকালে অনুভবের নাশ হওয়ায় সে সময়ে অনুভবের 

ব্যাপারস্বূপ কোন একটি পদার্থকে স্বীকার বা কল্পনা করিতে হইবে । 

ব্যাপারস্থরূপ সেই বস্ত-সংস্কার বলিয়া গণ্য। যদি বল প্রত্যতিজ্ঞার প্রতি 

সেই সেই সংস্কারের কারণভাবশতঃ সংস্কারজন্ত বলিয়। প্রত্যভিজ্ঞায়ও ম্মরণত্বা- 
পত্তি অর্থাৎ প্রত্যাভিজ্ঞা ও ততৎংসংস্কারজন্ত, অতএব প্রত্যভিজ্ঞারও ম্মরণত্বা- 

পতি। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু প্রত্যাভিজ্ঞ। সংস্কারজদ্ হইলেই 
্মাতি হইবে এমন কোন নিয়ম বা ব্যাপ্তি নাই। 

কিন্তু কেহ কেহ বলেন-_অনুদৃরৃদ্ধ যাহা উদ্ধৃত নয় অর্থাৎ যে সংস্কারের 
উদ্্বোধক কোন বন্ত নাই, সেই সংস্কার হইতে প্রত্যাভিজ্ঞার উৎপত্তি হক না 
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বলিয়া “প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি উদ্বুদ্ধ সংস্কার কারণ” এরূপ বল! অপেক্ষা 

লাঘববশতঃ যে যে স্মরণের পর প্রত্যভিজ্ঞ উৎপন্ন হয়, প্রত্যতিজ্ঞার প্রেতি 

সেই সেই ম্মরণেরই কারণত্ব কল্সিত হয়। 

অদৃষ্টনিরূপণ করিতেছেনস্ধর্ম ইতি । স্বর্গাদি ইতি । স্বর্গাদি সকল সৃখ 

এবং স্বর্গাদিয় সাধনীভূত শরীরাদির অর্থাৎ যে শরীর অবলম্বনে হর্গাদি সখ 
ভোগ হয়, সেই শরীরাদির কারণ ধর্ম । ইহাই ভাবনার্থ ॥ ১৬১৪ 

মন্লাহলালাহিঘামাহিজ্সাঘাং: নবিকীিী: | 

দ্াীলাহাঅক্তব্যহাঁহিনা নাজ মল: ॥৫ৎ২1 
অনজ্দী লংক্কানীনা 
সানক্িলাহি-লাহঘীগসী জীনন্বুতী ্ী মুলী ৪৫২ 

পাঙ্জান্ানাদি ও যাগাদি ধর্মের ব্যাপার অর্থাৎ জনক বিয়া কথিত। 

“কম্মনাশ1” নদীর জলম্পর্শাদি দ্বার! সেই ধর্ম বিনষ্ট হয় । অধন্ম নরকাদির 

কারণ এবং নিন্দিত বা অস্যায় কর্ম হইতে অধন্ম উৎপন্ন হয়। প্রায়শ্চিতাদি 

কর্ম দ্বারা এই অধর্ম বিনষ্ট হয়। ধর্ম ও অধম্ম এই জীবাত্মার 

গুণ ॥ ১৬২-১৬৩ | 

রঙ্গ সদা হ্হাঁধিন্তনাহ্-_আাবান্থীত্ি। ঘাবাহিচ্ঘাণাহলযা হ্থি ঘচ্দ: ককত্মবী, 

অল্যশ্থা ঘাশাহ্থীনাঁ ম্বিংশিলচ্ভলযা নিম্যানাংলঘা ম্ব চ্যাাললহলামি-হতযাঅলক্কতত 

লভ্যাতু। লন্তুকনান্বাতণ:-_-“ঘি্নেহ দভাযাত ল জকমালিহালিনাগ হলি। লন্তু 
আদব চৃত ভ্যাঘাহঃ ভয্ান। ল নব সলিঘীঘি-লহরঅযীবজ্ক্গাজলক্মন্, অত্তস 

খাত নবালামানান্। নল ম্ব বল্নব দ্লানল্তযম্, মলম নববলকতহযা দুতনা হান্নান 

বরখ্বাজ্ঘলিলি শ্ান্থমমূ, ভ্কাততিহীমভ্ম অহকষাহরিাহিত্যিন আন্থ-বাল্লালানিনি । আক্ষা- 
জানভ্য হি কত্যাজনন্চতওনল্লানা অনর্যীনহ্যধানা! আ্যাথাবকত্রলণধয জ্ঘৃতর্ব নন 

চ্চজনব ভাঘলাহিল্ি লা: | লন্তু গর্থতী5ঘি লল্যাণাহীগচত্তত । লন্ঘ লিজ্যদাহজয 

স্রিহগলহ্ভয কথ জাহ্জত্ঘলিলিনাভ্যমূ। আনল্যখাজিজ-লিবলদৃত্নলি্ংয লঙ্গাদি 

ভঙলামূ। অভ্যনহিলঘূত্লললিতন হি ছন্তঘীবাইউ: ভ্ভাংগত, ল তত জল্পক্গ, জ্ঞাযযন্কানত- 
সুতিতমিন অলম্রাধিজ্ঞাব্াভ্য কাহ্তাতী হত্যলনাহ্- -কম্মলাহীলি । যহি প্রান্তর ল 

ভ্যান, লহা ক্ষম্মনাহাজক্তভ্হাহিনা লাহ্যহত ঘক্লভ্য ল ভ্যানু। ল ্িবন 
হাবাইনহা: দশ্লিবল্থী লা কৃ” ছাল্বযবী, শ্রভ্য দুঙ্রীন ভলততাহিলি মাঃ । হাবিল 

ইনলার্দীবংব দততবনিত্ঘাত্রদূ। আক্ষাজানাহ্থী ভভ্ললগ ইঘবামীটী ্েমসলাক্ম। 
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ইনলাযাহবলনংওঘি ললুসীবিতততুইহযত্যান। সীধী: স্তব্বতমকণংষল নিত্ঘসীাথী পহ- 
অচঅন্রান্, অল্যপ্তবাইব্রঙ্গাানান। বন নিজ্যুগীলিজন্যত্ন ঘহামিলন-তবাবিইস 
তিচ্যুীলিহাত্ইন ভন ॥২ধ২। অথম্দ ছি । লংক্কাহি-অক্ষ্স্বানা লাহন্ধীঘ- 
হাহীহানীনাস্ম ভ্বা্ননঘচ্ন হতখ: | লঙ্গসলাজনান্থ-_সাহিত্বউলি । হহিজাথজদণ ন 

কযা, মহা সাবহিম্বলাহিনা লাহে ল ভান । ল হি বন লঙ্কাহললাহ্থীনা লাহা: 
সলিবল্থী না হিখান্' হাবঘবী, শরভ্ঘ ভুত ভ্রিনহ্তরাহিলি' পা: । জীষলি। 
ইম্ব্যে ধচ্দছিল্নধানাহিলিলানরঃ ॥২€২॥ 

ধর্ম স্বীকারে প্রমাণ দেখাইতেছেন--যাগাদীতি | যাগাদির ব্যাপাররূপে 

ধন্ম কল্পিত হয়। অন্যথা অর্থাৎ ধর্ম স্বীকার না করিলে ফল লাভের বহুকাল 

পূর্বেই যাগাদি বিনষ্ট হওয়ায় এবং ব্যাপারশূন্ত বলিয়া, বহুকাল পরে উৎপন্ন 
হইবে যেস্বর্গাদি ফল, তাহার জনকতা৷ যাগাদিতে থাকে না । এই নিমিত্বই 

উদয়ানাচার্য্য বলিয়াছেন-_বহুদিনবিনহ্টকর্ম অতিশয় বা অপূর্বব-_ব্যাপার 

ব্যতীত ফলোংপাদনে সমর্থ হয় না। অর্থাং যাগাদি অনুষ্ঠানের বহুকাল পরে 
বর্গাদি ফল লাভ হয়। কিন্ত ফললাভের বহুপূর্ব্বেই ফলের জনক যাগাদি বিনষ্ট 

হয়। অতএব ফললাভ কালে যদি যাগাদির ব্যাপারস্বরূপ কোন পদার্থ স্বীকার 

না করা যায়, তাহা হইলে স্বর্গাদি ফলের অনুপপতি হয়। এই নিমিত 
যাগাদির ব্যাপারবরূপে ধর্ম, অতিশয় ও অপূর্বব ইত্যাদি পদার্থ স্বীকৃত বা 

কল্গিত হয় । আশঙ্কা ধরন্মাদিকে ব্যাপাররূপে স্বীকার ন। করিয়া যাগধ্বংসকে 

ব্যাপার বলিয়। স্বীকার কর] হউকৃ। যদি বল একটি কার্ষে)র প্রতি প্রতিযোগ্ী- 

যাগাদি ও তাহার ধ্বংস এই উভয়ের কারণতা থাকিতে পারে না। 

ইহা! বলিতে পার ন!। কারণ সর্বত্র এরূপ নিয়মের কোন প্রমাণ নাই। যদি 

বল তোমার মতে অর্থাৎ ধিনি যাগাদ্দির ধ্বংসকে ব্যাপার বলিয়া স্বীকার 

করেন, তাহার মতে ধ্বংসকে ব্যাপার বলিয়। স্বীকার করিলে ধ্বংস অবিনাশী 

বাঁ নিত্যপদার্থ বলিয়া! ফলের আনস্ত্য হয় অর্থাং ব্যাপারীত্বত ধ্বংস চিরকাল 
আছে বলিয়া! তাহার ফল স্বর্গাদিও চিরকাল উৎপন্ন হইবে । আমার-_-অপূর্বব- 
বাদী মতে চরম ফল অপৃর্বেবের নাশক বলিয়া চরম ফলের পর অপূর্ব বিনষ্ট 

হয়। সুতরাং অপূর্ববজন্তন্ব্গাদি আর উৎপন্ন হইতে পারে না। এরূপ বলিতে 

পার] যায় না। কারণ কেবল যাগাদিধ্বংসই স্বর্গাদি ফলের কারণ নহে, 

কিন্ত ব্যাপারীভূত যাগাদি ধ্বংসকালবিশেষকে সহকারিকারণরূপে গ্রহণ 
করিয়। স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন করে । এখন সেই সহকারী কারণ কালবিশেষ 
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সর্ধবদাই না থাকায় ব্যাপারীভূত ধ্বংস অবিনাশী বা নিত্য হইলেও স্বর্গাদি ফল 
চিরকাল উৎপন্ন করিতে পারে না। এই পূর্ববপক্ষ খণ্ডন করিবার জন্য গ্রন্থকার 

বলিতেছেন-_গঙ্গাপ্লান ইতি । গঙ্গাম্নানের হর্গজনকতা আছে, এখানে জল- 

সংযোগধ্বংস ব্যাপার, কিন্তু অনন্তজলসংযোগধ্বংসের ব্যাপারত্ব স্বীকার 

অপেক্ষা লাঘববশতঃ এক অপূর্বই ব্যাপাররপে স্বীকৃত ব1 কল্পিত হওয়াই 

উচিত। আশঙ্ক।-খাগাদির ধ্বংসকেও ব্যাপাররূপে স্বীকার করিবার 

প্রয়োজন নাই। যদি বল ব্যাপারশৃন্য অথচ বহুপূর্বেব বিনষ্ট যাগাদির স্বর্গাদি 
ফললাভের প্রতি কারণত্ব কীরূপে সম্ভব হয়? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। 

কারণ ব্যাপার শূন্য যাগাদি স্থলেও অনন্থাসিদ্ধনিয় তপূর্বববস্তিত্বরূপ কারণতা 
আছে। অব্যবহিতপূর্বববন্তিত্ব চক্ষুঃসংযোগাদির কারণতার ঘটক, কিন্ত 
কাধ্যকালবৃত্তিত্ব যেরূপ সমবাক্সিকারণের জনকত্বের ঘটক হয়, সেইরূপ সর্বক্র 

কারণত্বের ঘটক হয় না। অর্থাং কারণ হইলেই যে তাহাকে কার্যের 

অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে থাকিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম বা ব্যাপ্তি নাই। 

সমবারিকারণস্থলে যেরূপ কারণের কার্য্যকালবৃতিত্ব আবম্কক করে, 

অসমবায়িকারণস্থলে সেরূপ কারণের কার্য্যাব্যবহিতপূর্বববৃত্তিত্ব আবশ্যক করে 
না। অতএব ন্বর্গাদিফল যাগজন্য একথা স্বীকার করিলেও সেখানে কারণের 

অব্যবহিত পূর্বববৃত্তিত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত ধ্বংস বা অপূর্ববাদি ব্যাপার স্বীকার 
করিবার প্রয়োজন নাই । ইহাই পর্ববপক্ষের আশয় । পূর্ববপক্ষের মত নিরাঁস 
করিতেছেন--“কর্মনাশ1” ইতি । যদি যাগাদি ক্রিয়া হইতে অপূর্ব, অতিশয় 

বা ধর্ম উৎপন্ন না হইত, তাহা হইলে কণ্মনাশ! নামক নদীবিশেষের জল স্পর্শ 

দ্বারা! এ ধর্মাদির নাশ সম্ভব হইত না। কারণ সেই কর্মনাশা নদীর জলম্পর্শ 

যাগাদির নাশক বা! প্রতিবন্ধক হইতে সমর্থ হয় না, যেহেতু পূর্বেই যাগাদি 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে! অতএব এ জলম্পর্শ দ্বার] বিনাম্য কোন ধর্ম বা অপূর্ববাদি 
অবশ্যই স্বীকৃত ব৷ কল্পিত হয়। ইহার দ্বারা দেবতার প্রীতিই ( গঙ্গান্নান ও 

যাগাদির ফল ) এই অভিমত দুরীতবত হইল । গঙ্গান্ানাদিতে সর্বত্র দেবতার 
প্রীতি সম্ভব হয় না। কারণ দেবতা চেতনবস্ত হইলেও দেবতার প্রীতির জঙ্য 

গঙ্গাপানাদি কাহারও উদ্দেস্ক বা! কাম্য নহে। মনুষ্ব্যকি বিশু্্রীতি কামন। 

করিয়। যাগাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন। অতএব বিস্ু্্রীতি।যাগাদি কাম্য 
করের ফল, স্বর্গাদি নহে । এই আশঙ্কা সমাধানের জন্য বলিতেছেন- প্রীতি 
ইতি। প্রীতি সুখের স্বরূপ বলিয়! বিমুঃগপ্রীতিতে উহ! নাই | অতএব বিষুঃ- 
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প্রীতি শব্দ দ্বার! বিষুপ্রীতিজন্ত অন্কের অভিলধিত স্বর্গাদিই উপলক্ষিত ৪১৬২৪ 
নরকাদি সকল দুঃখের এবং নান্কিদিখ্ের শরীরাদির কারণ হইল অবর্া। 

অর্থাৎ কাধ্য-কারণধভাবের অভেদ কল্পন! করিয়া কথিত হৃইয়াছে- নরক- 

দুঃখের কারণ এবং স্বর্গ মুখের কারণ। স্বর্গ ও নরক শব্দের অর্থ বিজাতীয় 
স্বখ ও দুঃখ । আর নারকির! যে শরীর আশ্রয় করিয়। হুঃখভোগ করে, সেই 

শরীরের সাধন অধর্শা। সেই অধর্ম স্বীকারে প্রমাণ প্রদণিত হইতেছে-- 

প্রায়শ্চিত্েতি । অধর্ম বলিয়! যদি কোন পদার্থ না থাকিত, তাহ! হইলে উহা 

প্রায়শ্চিত্াদ্দিদবার। বিনষ্ট হইত না। কারণ যাহার সত্ব! নাই তাহার নাশ 

অসম্ভব । এ প্রারশ্চিতাদি ক্রক্মহ্ত্যাদি কর্শের নাশ বা প্রতিবন্ধ করিতে 

পারে না। কারণ ব্রল্লাহত্যাদিকর্ঘের নাশ ইহার পূর্বেই হইয়া! গিয়াছে। 

অতএব স্বীকার করিতে হইবে- প্রায়শ্চিতাদি দ্বার! ব্রন্মাহত্যাদি কর্ম হইতে 

উৎপন্ন যে বস্তর নাশ হয়, তাহারই নাম অধন্্। জীব ইতি। ঈশ্বরে ধর্ম ও 

অধর্মথাকে না। এইজন্য ধর্ম ও অধন্ম জীবাত্মার গুণ বলিয়া কথিত 

হইয়াছে ॥ ১৬৩॥ 

ইত বাজলাজন্যী ্বালাহঘি বিলহযন: | 
হান্বী চব্রলিহন্ন নাহল সুনল্লাবিমলী বলি: ॥৫৫৮। 
কততরঁঘীবাি অল্মা নঘাঁতি গান্ধী লবা:। 
অল্ৰ: হানবী লশীন্থুতি: শীঙ্গীব্যননত মুদ্রিত ॥৫৭খ॥ 

ধন্ম ও অধর্ম্ম বাসনাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় এবং তত্বৃজ্ঞান হইতে উহ্থারা 

বিনষ্ট হয় । শব দুই প্রকার-_ধন্াত্মক ও বর্ণাত্মক ( ধ্বনি ও বর্ণ )। ম্ৃবদঙ্গাদি 

হইতে উৎপন্ন শব্দ ধ্বনি বলিয়! অভিমত। আর কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগ 
হইতে উৎপন্ন শব্ধ ক, খাদি বর্ণাত্ক বলিয়। কথিত । সকল শব্দই আকাশে, 

থাকে। শব কর্ণাকাশাবচ্ছেদে উৎপন্ন হইলে শ্রবণেক্তিয়দ্বার! গৃহীত বা 
শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয় ॥ ১৬৪-১৬৫ ॥ 

হনী ঘচ্নঘিকনী'। ভারণিলি । আলী জ্বানিলা ভ্করী$ি প্ত্থল-তৃচ্কলকচ্মতী 

ল নকঘালিনি শান: | গ্রালাহ্দীলি। দিলা নীবাদহিদন্্:। লন্তু লংবক্বানজ 

কথ ঘনাঘমলাহান্ষবমূ, “লাহুক' হীঘবী কমন জওদন্ধীতিহাবহদি” হলি অন্্ন- 
নিহীথানু। ছকখত্ম লংবস্ানিনা হিলি কাথক্ুইন অন্ত দ্ঃ্ীসা বীদীন সায় ছল 

বা । লঙ্গ ীবভ্য বহবীমিলনাহান্ীনভহাক্কতসান। কখনল্যশ্া সাঘহিক্রলাহিনা 
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ভঙ্দআ লাহা:? লত্ুতম্--“জালালি: অঙ্জক্ম্সাজি অহদঘ্ানূ ভুকীীতকজ্'ন:”._ 
“হীঘল্ধী বাজ্য কম্াঁজি অভিনন্ চে অহাজই” মি । ল্তু বতগ্কালিনহল্ছি হাবীহাধ- 

হাস ভ্তুষবত্হ্বাব্কি্ঘ নল হাম, ঝানিন অত্বনা কজ্গাতা লাহাহিলি লন । সাহহন- 
লহক্চত্মজামীন লাহামূ। লতভ্ভতীব্লীবজনক ছি অন্ জম লব সাবভ্বমূ, লহসিমাবনন 
নান্ুকদিলি লধ্ঘনমিলি। হাঙ্হলিকণযলি--ছাঙ্ছ ছলি। লমীগ্তিহাক্ষ।হাতলমগত: | 
হুহ্ধহাজ্ব্হ্যাপহথজাবা-_সীগলি 1২৫৩-২৫৬। 

ধর্ম ও অধর্্ম এই দুইটি গুণ পদার্থ । অতএব অর্থাং বাসন! বা রাগ হইতে 

ধর্ম ও অধর্মা উৎপন্ন হয় বলিয়াই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কর্তৃক আচরিত ব] অনুষ্টিত 
মুক্কত ও তুদ্ধৃত কর্ম ধর্্মা-ধর্্মদূপ ফলোংপাদনে সমর্থ হয় না। কারণ সেখানে 

রাগরূপ সহকারিকারণের অভাব আছে। জ্ঞান হইতেও। এখানে অপি 

গবের অর্থ “ওকার” দ্বার! ভোগের সংগ্রহ হইল । অর্থাং যেমন তত্বজ্ঞান দ্বার 

ধর্্াধ্মরূাপ কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ ভোগের দ্বারাও কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত 

হয়। যদি বল *কর্মফল ভোগ না করিলে শতকোটিকল্পেও কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত 

হয় না” এই বচনের সহিত বিরোধহেতু তত্বভান কীরূপে ধর্ম ও অধর্মের নাশক 

হইতে পারে? অতএব বলিতে বা স্বীকার করিতে হইবে যে তত্তবজ্ঞানী 

ব্যক্তিরও অত্যন্জকাল মধ্যে কায়ব্যুহ অর্থাং ভিন্ন ভিন্ন শরীর অবলম্বনে 
ভোগ দ্বারা পূর্ববকৃত কর্মফল নাশ হয়। এরূপ কথা বলিতে পার না। 

যেহেতু “নাত্ক্তং ক্ষীয়তে কর্ণ” ইত্যাদিস্থলে ভোগ শবের দ্বার! বেদবোধিত 
নাঅকপদার্থের উপলক্ষক অর্থাং এ ভোগপদের দ্বার! বেদে কর্মফল নাশকরূপে 

উপদিষ্ট বা! কথিত সকল পদার্থ বোধিত হয় । তাহ1 ন! হইলে প্রায়শ্চিতাদি ছার? 

কর্মের নাশ কেমন করিয়। সম্ভব হইতে পারে । সুতরাং কথিত হইয়াছে-- 

“হে অজ্জুন ! জ্ঞানাগ্ি সকল কর্ম ভন্মসাৎ করে” সেই পরাবর অর্থাং পর 
শবের অর্থ ধ্যানগম্য, অবরশবের অর্থ শবাখ্যবেদ। ধ্যানগম্য বেদস্বরূপ 

ব্রঙ্গের দর্শন হইলে জীবের সকল কর্ম নষ্ট হয় ইত্যাদি । “ভিদ্যতে হৃদয়- 

্রন্থিশ্ছির্যত্তে সর্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাষ্য কর্মাণি তণ্মিন্দূষে পরাবরে" | 

শঙ্কা_যদি বল তত্বজ্ঞান দ্বারা সকল কর্মের নাশ হয়, তাহ] হইলে তত্ৃজ্ঞানী 

ব্যক্তির শরীরস্থিত ও সৃখদৃঃখাদি হইতে পারে না, কারণ ব্রন্মভ্ঞান ছার] তাহার 

সকল কর্শই নট হইয়াছে, শরীর কর্মজগ্, কশ্মাভাবে শরীর পর্যন্ত অসম্ভব । 

একুপ শঙ্কা করিতে পার না। তত্বজ্ঞানদ্বার প্রারন্ধ ভিন্ন সকল কর্মের নাশ 
হয়। সেই সেই শরীরভোগের জনক যে কর্ম ভাহাকেই প্রারদ্ধ কর্ম বলে 

৪৫৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কাযর়িকাবলী 



অর্থাং যে সকল কর্মের ফল হইতে শরীর উৎপন্ন হয়, সেই সেই কর্ম প্রারন্ধ 

বলিয়া কথিত হয় (039 ৪০0 11১10, 11855 217580906৪7 

10 6687 10) এই অভিপ্রায়েই “নাত্বৃক্তং ক্ষীয়তে কর্ম” ইত্যাদি বাক্য 
কথিত হইয়াছে_ ভোগ না করিলে প্রারন্ধ কর্ম বিনষ্ট হয় না। শব্দ নিরূপণ 

করিতেছেন__-শব্দ ইতি। শব্দ সমবায়সম্বদ্ধে আকাশে বৃত্তিমান্ হয়। দুরে 

উৎপন্ন শব শ্রোতা শুনিতে পায় ন। বলিয় গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ শ্রোত্র ইতি । 

অর্থাং যে স্থানে ভেরীর সহিত দণ্ডাভিধাতসংযোগ হইতে বা বংশগ্রস্থিবিভাগ 

হইতে শব উৎপন্ন হয়। শ্রোতার শ্রোত্রেক্্রির় সেখানে থাকে না, যেহেতু 
শ্রোতা দূরে অবস্থান করিতেছেন। তংতৎ আকাশে উৎপন্ন শব প্রবাহরূপে 

শ্রোতার-শ্রোত্রের সহিত সন্পিকৃষ্ট হয় । অর্থাং যেখানে ভেরীদণগ্ডসংযোগদ্ার। 

তত্রত্য আকাশে একটি শব্দ উৎপন্ন হয়। এ শব বীচিতরঙ্গন্যায়ে বা কদস্ব- 

মুকুলন্যায়ে নিজের অধিকরণে অগ্রবর্তী আকাশে স্বসমান ছিতীয় শব্দকে 
উৎপন্ন করে। এঁ দ্বিতীয় শব্ধ একটু অগ্রবর্ভী আকাশে তাদৃশ তৃতীয় শব্দ 
উৎপন্ন করে। এই নিয়মানুসারে শ্রোতার কর্ণ পর্যাস্ত শবের প্রবাহ চলে । 
যে শবটি শ্রোতার শ্রো্রেন্ত্রিয়দূপ আকাশে উৎপন্ন হয়, সেই শবেরই শ্রোতার 

প্রত্যক্ষ হয়। প্রথমাদি শব্ধ প্রত্যক্ষ হয় না ॥ ১৬৪-১৬৫ ॥ 

নীন্িলব্লল্সান অনুন্যলিত্ ক্রীজিলা | 
দ্ধ্কলন্ীহন্গ-[ মীকতন্ষ ] ল্সামাহুন্অলি: হ্ৃজ্সন্দিল্নত ॥৫ধথি। 

বীচিতরঙ্গন্যায়ে শবের উৎপত্তি কীত্িত হয়। যেমন জলাশয়ে একটি 

প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে তাহার চতুদ্দিকে তরজ উৎপন্ন হয়, এ তরঙ্গ নিজের 

পরবর্তী জলে অপর একটি তরঙ্গ উৎপন্ন করে, এইভাবে ক্রমশ তরঙ্গ উৎপন্ন 
হয়! তীরদেশে বা তটদেশে আসিয়। তরঙ্গত্তিমিতি হয় । সেইরূপ ম্বদঙ্গশব- 

সংযোগঘ্বার] বা ভেরীদগুসংযোগদ্বারা বা বংশগ্রস্থিবিভাগদ্বার] বা তালুকষ্ঠাদির 

অভিঘাতত্বার1 যে শব উৎপন্ন হয়, সেই একটি শবই তাহার চারিদিক ব্যাপিয়। 

শব্াস্তর উৎপন্ন করে, এইভাবে শব্দ ধারাক্রমে শ্রোতার শ্রোত্রাকাশে শব উৎপন্ন 

করিয়। স্তিমিত হয় । এবং শ্রোতা এই শব্দের প্রত্যক্ষ করে । কেহ কেহ বলেন 

কদম্বকোরকল্যায়ে বা কদন্বগোলকন্তায়ে শবের উৎপতি হয়। কদম্বের 
কোরক-মুকুলন্যায়ও অনুরূপভাবে এ শব হইতে শবাত্তরোৎপতি হয়। এবং 

প্রথম প্রথম শব হইতে অনেক শবের উৎপতি হয়। এইভাবে ক্রমশঃ শব 

উৎপন্ন হইয়! কর্ণবিবর পর্য্যস্ত শিয়া পৌছায় । 

গুণনিরূপণম্ 8৫৭ 
২৯ (ক) 



ভেরীদণ্ডসংযোগাদিজন্ত শবের সমবায়িকারণ হইল ভেরীর দ্বার! অবচ্ছিন্ন_ 

বিশিষ্ট আকাশ। ভেরীর সহিত আকাশের সংযোগ অসমবায়িক।রণ এবং 

ভেরীদণ্ডসংযোগ শব্দের নিমিতকারণ। এরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে । শব 

ধন্যাত্বক ও বর্ণাত্মক | 

কণ্ঠভালু প্রভৃতি স্থানাবচ্ছিন্ন আকাশ সমবায্সিকারপরূপে, তালু প্রভৃতি 

স্থানের সহিত আকাশসংযোগ অসমবায়িকারণরূপে, প্রষত্রবিশিষ্ট-আ'ত্মসংযুক্ত 

বায়ুর তালু প্রভৃতিস্থানে অভিঘাতরূপ সংযোগ নিমিতভ্কারণরূপে বর্ণাত্মক 
শব্ধষকে উৎপন্ন করে। বক্তার বদনবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশে উৎপন্ন বর্ণাতআ্ক শব্দ 

বাঁচিতরঙ্গাদি নিয়মে শ্রোতার শ্রবণেন্দড্রিয়ে স্বজাতীয় শব্ধ উৎপন্ন করে এবং এ 

শব্দ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। যদিও প্রত্যেক শব্দের উৎপত্তি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যাবচ্ছিন্ন 

আকাশে হয়, তথাপি তাহাতে আকাশের ভেদ প্রতিভাত হয় না। সকল 

শবের উৎপত্তিতে বা সকল শবের প্রতি একই আকাশ সমবায়িকারণ হয় । 

ভেরী, ঘট ও শ্রোত্রদির দ্বার অবচ্ছিন্ন আকাশে ভেদ ব্যবহার ওপাধিক। 

উপাধি দ্বার মৃলবস্তর ভেদ হয় না। শব্ধ হইল অব্যাপ্য বৃত্তি। শব 
প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয়ক্ষণে বর্তমান থাকে এবং তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট 
হয় ॥ ১৬৬ ॥ 

নন্তু হৃহ্য়াত্বনভ্টইনীনুদল্ল হাভই ক্কখন্তুত্ঘলিহলআহ-_শ্বীন্বীলি। লাহাহাভ্ক্ভ্য 
হথিত্হাব্বানভিন্ভললীওল্য: হাজহভবীন্ত হাভইল জল্যবী, বীন ন্বাঘহভলহ তযাদন্ধ:। হ্ৰ 
ল্লামঘা লীনীনুঘল্পী ুষ্কান হলি । 

হ্কন্বলি । আহাহাত্বান্ হ্হাবিষ্ক্য হুহা হাহা শব্ণহল্ত | ললফন্াল্ত হুছা হাতা 

ত্ঘঘল্ব হলি পাত: । আভিলনূ লব বাহ্তান্তজ্' কত্ন্নিল্নল হলি ॥২৭ৎ॥ 

যদি বল ম্বদঙ্গাদ্যবচ্ছেদে উৎপন্ন শব্দ কেমন করিয় শ্রোত্রাবচ্ছেদে বা 

শ্রোত্রাকাশে উৎপন্ন হয় ? এই আশঙ্কানিরাকরণের জব্ গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ 

বীচীতি । প্রথমোৎপন্ন শব্ধ দ্বার সেই শবের বাহিরে দশদিকে অন্য শব 

উৎপন্ন হয়, ছিতীয় শব্দ দ্বারা আবার সেই দ্বিতীয় শবের ব্যাপক বা সজাতীয় 

অপর শব্দ উৎপন্ন করে। এইভাবে ক্রমশঃ শব শ্রোতার শ্রোত্রে উৎপন্ন হইয়। 

প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হয়। যেরূপ জলাশয়ে একটি তরঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে 

বহু তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়! প্রথম তরঙ্গের উৎপতিদেশ হইতে অনেক দ্বরদেশে 

তরজ উৎপন্ন হয়। সেইরূপ ম্বদ্গাদি দেশে সমৃৎপন্ন শব্দ উক্ত রীতি অনুসারে 

ক্রমশঃ শ্রোতার শ্রোত্রদেশে উৎপন্ন হইয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হয়। কদস্ব 

৪৫৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ইতি। প্রথম সম্পন্ন শব হইতে দশদিকে দশটি শব উৎপন্ন হয়, পরে সেই 
দশটি শক হইতে আবার অপর দশটি শব্দ উৎপন্ন হয়। ইহাই ভাবার্থ। এই 

মতে কল্পনার গৌরব দোষ হয় বলিয়! “কাহারও মতে” এইরূপ কথিত 

হইয়াছে ॥ ১৬৬ ॥ 

শল্য: ক্ধী নিলচ্র: ক্ষ হুবি নু হলিব্মনা । 
নী$ম কষ হুবি নুতিজ্ত, আাজাব্ঘললকল্নতী ॥৫ৎ৩| 
বইনীমঘঘমিতঘাহী অজাীইওলি ভ্হালাল্। 
বজলাহনিব্ৰা হেরি নাঃ অভ্ মর ভি ল:॥4। 

হলি লল্তালহীদাধ্ঘাঘ-লিতানিলা জমন্রান্বায্মঘুস-ীনিন্্লাগ-ঘস্বালল অন্রান্া হ্য- 

শ্িংল্নিলী আামানহিচ্উন্ঃ (ক্কাহিক্কামী ) অলামঃ ॥ 

“ক”কার উৎপন্ন হইয়াছে, “ক”কার বিনষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি প্রতীতিবশতঃ 

শব্দের অনিত্যতা সিদ্ধ হইয়াছে । “সেই এই ক” ইত্যাকারক যে জ্ঞান 

উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান সজাতীয়ের জ্ঞাপক অর্থাৎ এই «“ক"্কারটি সেই 

“ক*কারের সজাতীয় এরূপ বোধের উদয় হয়। যেমন “সেই ওষধ” এন্ূপ 

বলিলে, যে ওষধ পূর্বের ব্যবহার কর! হইয়াছিল, এইটি তাহার সজাতীয় গঁষধ 

এইরূপ বোধ হয়। অতএব সকল বর্ণই অনিত্য। ইহ] আমাদের নৈয়ায়িক- 

দিগের অভিমত ॥ ১৬৭-১৬৮ ৪ 

নন্তু হান্হভ্য নিতত্রান্তন্ঘভিকখলনজক্ললনলআহ- তন্ঘন্লীলি । হাজ্ালামুঘঘাহু- 

ব্রিনাহাসত্ঘযহাক্তিত্রাহ্লিত্যততলিজখ: | লত্তু ঘ ঘনায ক্বক্তাহ হুতঘাহি সখসিহালা- 

হভতভভানাঁ লিজ্যত্মমূ। হক্খ মবীন্ঘাহুদিলাহানুভিস'লত্বতন্যলি আই-ঘীওআমিনি। 

জাজাত্যলিনি। লন সব্মণিষ্বানলভ্ঘ ললুঘআলীঘত্্ শিঘী লল্তু লহ্ভ্নজঘমীহীলিময:, 

ক সনীলিনিবীঘানু । হস রজীহদিহ্ত্ঘীনসলংলিলি ॥২হ৩। 

নন্ত্ব বজালীব বী5ঘলিলি সব্যজিদ্ধা স্তস হচ্ঞা হত্যল আন্ -লইলাল। অহীম 

ঘা ভুত লহীমঘদল্ধীনাদি ভললিবঘাহি-হ্হালা হিলিমাত: ২৫) 

হলি পীলহানহীনাচঘাব-নিযানিত্রাজ-খন্্রান্না ঘ্যন্তুল-গীলিম্বনা খুদস্বালল- 

সভ্তান্থায্য-নিহন্ছিলাযা জিজ্তাল্তজুক্তালন্না যুজলিকণণালূ। 

অমামহন্ায-দল্তীওণি ॥ 

শব নিত্যপদার্থ বলিয়। নিত্যবস্তর উৎপত্তি কীভাবে সম্ভব হয়? এই 

আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-উৎপন্ন ইতি। সকল শব উৎপত্তি ও 
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বিনাশশীল বলিয়া! ব্যবস্থিত হওয়ায় শব্দের অনিত্যত্বসিদ্ধ হয়। উৎপতির 

পূর্ব্বে শবের উপলদ্ধি হয় না। উচ্চারণের বা অভিঘাতের পর শবের উৎপত্তি 

হইলে শবের উপলব্ধি হয় | সুতরাং শব স্থায়ী পদার্থ নহে । শব উৎপত্তিশীল 
জন্য-ভাব পদার্থ, সুতরাং শবের বিনাশ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
সংযোগ বা! বিভাগের দ্বারা শব্ধ উৎপন্ন হয় । উচ্চারণের দ্বার] বক্তার মৃখবিবরে 

শব্ধ উৎপন্ন না হইয়া যদি অভিব্যক্ত হয় এই কথা বলিলে এ শব শ্রোতার 

শ্রোজেজ্ডরিয়দারা গৃহীত হইবে না। যেহেতু শ্রোতার শ্রবণেন্ট্রিয় বক্তার 
মুখবিবরে গমন করিতে পারে না এবং এ অভিব্যক্ত শব ও শ্রোতার 

শ্রবণেত্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। স্বৃতরাং শবের উংপতি স্বীকার করিতে 

হইবে। এবং বাচীতরঙ্গন্তায়ে শব শ্রোতার শ্রবণেক্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগ্রাহবিষয় 
হয়। এইভাবে নৈয়ায়িকের। শব্দের অনিত্যতা স্বীকার করেন । 

যদি বল “সেই এই ককার” ইত্যাকারক প্রত্যভিজ্ঞা হইতে শব্দসমূহের 
নিত্যত। সিদ্ধ হয়। অতএব পূর্বব কথিত শব সকলের উৎপত্তি ও বিনাশবোধ 

ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে । এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“সেই এই" ইত্যাদি । 

সাজাত্য ইতি । সেইস্থলে অর্থাৎ “এই সেই ককার” ইত্যাদিস্থলে সজাতীয়ত্বই 

গ্রত্যভিজ্ঞার বিষয়, কিন্ত “সেই ব্যক্তির সহিত অভেদ” ইহ] গ্রত্যভিজ্ঞার বিষয় 

নছে। পূর্বের ষে পদার্থ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, পরবর্তীকালে যদি সেই জাতীয় 
পদার্থ পুনঃ প্রত্যক্ষবিষয় হয় এবং সেই সময়ে পূর্ববপ্রত্যক্ষজ্ঞানজন্ত-সংস্কার 
উদ্বুদ্ধ হইলে এ উদ্বুদ্ধ সংস্কার-সহকৃত-প্রত্যক্ষ-জনক-সামগ্রীর দ্বার! ষে জ্ঞান 
হয় তাহা! প্রত্যভিজ্ঞা বলিয়৷ অভিহিত হয় । অতএব পৃর্ববপ্রত্যক্ষবিষয়ের সহিত 

বর্তমান প্রত্যক্ষীতৃত বিষয় প্রত্যভিজ্ঞানে অভিন্ন নহে। যেহেতু তাহা না 

হইলে পূর্বেবাক্ত উৎপাদ ও বিনাশশালী প্রতীতির সহিত বিরোধ উৎপন্ন হয় । 

কলিকাতায় যখন দেবদত্তকে দেখিয়াছিলাম তখন জ্ঞান হইয়াছিল--“অয়ং 

দেবদতঃ” | বর্ধমানে দেখিবার সময়েও যদি “অয়ং দেবদত” এরূপ জ্ঞান 

হয়, তাহা হইলে এই জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা! বলিয়া! গণ) হয় না। এ সময়ে দেবদতের 

সহিত চক্ষুঃসংযোগের পরই কলিকাতায় প্রত্যক্ষজ্ঞানজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে 
“সঃ অয়ং দেবদতঃ” এরূপজ্জান হইবে । এই জ্ঞানকেই প্রত্যভিজ্ঞা বলে। 

এইভাবে সজ্জাতীয় প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হইলে উৎপাদ-প্রভীতি ও প্রত্যভিন্ত্রা 

এই ছুই প্রভীতির ভ্রমশূন্বত্বসিন্ধ হইল ॥ ১৬৭ | 

যদি বল সঞ্জাতীয় বস্তস্থলে “এই সেই” ইত্যাকারক-প্রত্যভিজ্ঞা কোথায় 
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পরিলক্ষিত হইয়াছে? এই আশঙ্ক'র উত্তরে বলিতেছেন--তদেব ইতি। ষে 

গঁধধ আমি তৈয়ারী করিয়াছি, সেই জাতীয় গুধধ অন্য লে।কও তৈয়ারী 

করিয়াছে । এরূপ প্রতাভিজ্ঞ! জ্ঞান পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা 

দেখিতে পাওয়। যায় বলিয়া “সেই এই” এইরূপ স্বজাতীয়ত্ববিষয়ক প্রতীতির 

অভাব নাই । ইচ্ছাই ভাবার্থ ॥ ১৬৮ ॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায় __ বীরেশ্বরতর্কতীর্থ - দেশিকেো'তমোপাধিক 

শ্রীশ্রীজী বন্যায়তীর্থানন্তকুমারতর্কতীর্থমহোদয়ান্তেবাসি - ভারদ্বাজান্নদাপ্রসাদ সত 
_-শ্রীগোপালচন্দট্রতর্কতীর্থকৃত-কারিকাবলী সহিত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর সবিশদ 

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । 

গ্রন্থ সমাপ্ত। 

গুপনিরপর্ণম্ ৪৬১ 
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